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Relacioni: 1 mijë të rinj qëndrojnë ilegalisht Relacioni: 1 mijë të rinj qëndrojnë ilegalisht 
në Holandë. Vendimi i takon vendeve anëtare në Holandë. Vendimi i takon vendeve anëtare 

Holanda dorëzon 
kërkesën zyrtare 
në BE: Riktheni 

vizat për shqiptarët 

Sfilata në Tiranë, 
bukuroshet VIP 

që u veshën nuse 
me elegancë e shije

BLUETOOTH

Suplement

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  
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AFERA, LSI LETER BE: SKANDALE TE TILLA DO TE DUHEJ TE DENOHESHIN RREPTE NGA JU

Nga  FATOS ÇOÇOLI 

Komisioni Europian(qeveria e 
Europës së Bashkuar) tri ditë më 

parë nxori rekomandimin pa kushte 
për Këshillin e Europës dhe për të 28 
parlamentet ...

Pse jo një zv/kryeministër
 për integrimin? 

Opinioni
 Ditësi

Vijon në faqen 21Vijon në faqen 20

Nga RIGELS LENJA

Edhe një herë tjetër, përplasja e 
fundit mes Kosovës dhe Serbisë, 

ktheu kujtimet e luftës, e zhvilluar 
jo më larg se 2 dekada më parë. Por 
realisht, çfarë ...

Sfida që i vjen qeverisë së 
Kosovës nga territoret në veri 

Opinioni
 Ditësi

NGA ORNELA MANJANI

MES TYRE, BIRRA “KORÇA” 

Në faqen 5

Denoncimi: PPP-ja iu dha kompanisë së ish-deputetit socialist. Kostoja 
skandaloze e projektit, 256 milionë euro nga taksat tona për 17 km rrugë

Ajo që u konsiderua si një rezolutë për të qetësuar grupimet 
politike dhe shoqërore që kundërshtojnë emigracionin dhe 
kriminalitetin që vjen nga vendet ekstrakomunitare në Hol-
andë ka marrë dje formën e një nisme konkrete për rikthimin 
e vizave për shqiptarët. Qeveria holandeze i është përgjigjur 
vendimit të parlamentit të miratuar gjatë ...

Në faqen 4

(Në foto) Projekti i rrugës Milot-Balldren

Në faqen 8

Cilat janë kategoritë 
e pensionistëve 
që do të marrin 

kompensime shtesë

 
KOMPENSIMI 

PAGESË EKSTRA

ATP: Lista me 
92 pronarët që 
do të ndajnë 

131 milionë lekë 

 KRIMI NE TIRANE 

Në faqen 7

Vrasja e ish-policit 
Arben Bilali, në 
pranga “i forti” 
i ‘Myslym Shyrit’ 

Legalizimet, 2 mijë pronarët që marrin tapitë 

Në faqet 9-10 Në faqen 11

Ndërtimet pa leje, emrat e përfituesve në Tiranë dhe në rrethe 
plotë me përfi tuesit e tapive 
dhe sipërfaqet takuese për 
secilin, të miratuar nga 
Këshilli i Ministrave. Agjen-
cia Shtetërore e Kadastrës 
bën të ditur se përfi tuesit do 
të pajisen me certifikatën 
e pronësisë brenda afateve 
ligjore. Vendimi me listën ...

Agjencia e Kadastrës 
Shtetërore publikon 

listën me 2 mijë persona që 
kanë ndërtuar pa leje dhe do 
të marrin tapitë për truallin. 
Përfi tuesit janë në 12 qarqe të 
vendit. Agjencia e Kadastrës 
Shtetërore publikon listën e 

 
PERPLASJA POLITIKE 

Në faqen 2

PS hap sot fushatën 
te Parku Olimpik, 
Basha: Të dielën 

e rrëzojmë Ramën 
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VENDORE
FUSHATA

Kreu i qeverisë është shprehur i prerë dje se zgjedhjet do të mbahen në 30 qershor

PS hap sot fushatën, zbardhen
detajet e takimit te Parku Olimpik
Rama zbulon sloganin: "Bashkia që duam për Shqipërinë që duam"

STRATEGJIA
Është hera e parë që
Partia Socialiste bën
një hapje fushate në një
ambient të mbyllur siç
është ai i sallës në
pallatin e sportit, "Feti
Borova". Por burime
nga selia rozë bëjnë
me dije se, në fakt, ky
lloj formati takimesh në
ambiente të mbyllura
do të zhvillohet gjatë
gjithë fushatës, kjo si
një mënyrë për të
shmangur në
maksimum incidentet
që mund të shkaktojnë
përfaqësues të
opozitës.

Përpjekjet për të gjetur
një zgjidhje kompro
misi për të shtyrë

zgjedhjet vendore të 30 qer-
shorit për mazhorancën e
majtë kanë marrë fund, ndaj
ajo ka vendosur që të shkojë
në votime pa pjesëmarrjen e
opozitës reale. Për këtë
qëllim, socialistët do të nisin
sot zyrtarisht fushatën ele-
ktorale në një takim që do
të mbahet në orë 16:00 në
ambientet e Parkut Olimpik
në sallën e lojërave me dorë
"Feti Borova". Takimi i
hapjes së fushatës është
lajmëruar nga kryeministri,
Edi Rama nëpërmjet
postimit të një posteri që bën
të ditur edhe sloganin
"Bashkia që duam për Sh-
qipërinë që duam". Ndërko-
hë që vet Rama e shoqëron
atë me një shprehje shkurt
"30 qershor dhe pikë!", për të
treguar edhe një herë ven-
dosmërinë se mbajtja e
zgjedhjeve në 30 qershor,
datën e dekretuar nga Pres-
identi i Republikës nuk ka
më kthim prapa. Dy ditë më
parë ai gjatë një interviste
televizive u shpreh po ashtu
kategorik se nuk mund të
pranonte shtyrjen e datës së
zgjedhjeve, pasi kështu sh-
kelej Kushtetuta. "Unë kam
një ofertë të qartë, 30 qer-
shori për të gjithë ata që
duan të marrin pjesë dhe të
votojnë për kandidatët që
janë regjistruar në këtë garë.
Palët në demokraci nuk
mund të negociojnë rezulta-
tin e zgjedhjeve dhe Kush-
tetutën", - tha kryeministri,
Edi Rama. Ndërkohë që ai i
dërgoi plotë 6 letra publike
liderit të opozitës Lulzim
Basha për të ulur dhe dia-
loguar gjetjen e një zgjidhje
për krizën dhe për të mundë-
suar përfshirjen e partive të
djathta në zgjedhje. Por prej
disa ditësh ai e ka ndërprerë
këtë korrespondencë pub-
like, ndërsa ka deklaruar se
janë ezauruar afatet kohore
që mund të sillnin konsen-
susin mes palëve. Ndaj sot PS
do të hap fushatën në një
takim Parkun Olimpik ku
ka ftuar të marrin pjesë të
gjithë kandidatët për kryetar

Ministri gjerman i Sh
tetit për Europën në

Ministrinë e Jashtme Fed-
erale, Michael Roth
kërkon nga Bashkimi
Europian që vendimin për
çeljen e negociatave për
Shqipërinë ta marrë gjatë
muajit qershor. Ndryshe
nga sa u shpreh zëv-
endëskryetari i grupit
parlamentar CDU/CSU,
Johann David Wadephul,
Roth thekson se Bashki-
mi Europian duhet të mar-
rë një vendim për nisjen e
bisedimeve të anëtarësim-
it me Shqipërinë dhe
Maqedoninë e Veriut këtë

SHKURTE

Deputeti i CDU-së: Mosmarrëveshjet
zgjidhen me dialog, jo me molotov

Parlamentarët gjermanë janë të ndarë në lidhje me
qëndrimin që duhet mbajtur lidhur me krizën poli-

tike në Shqipëri dhe çështjen e hapjes së negociatave.
Ndërsa dy ditë më parë zëvendëskryetari i grupit par-
lamentar CDU/CSU, Johann David Wadephul, deklaroi
se Shqipëria nuk ka plotësuar asnjë kusht nga ato që i
janë lënë në 26 qershor të vitit 2018 për procesin e inte-
grimit, dje një tjetër deputet i CDU-së, Olav Gutting u
shpreh se shqiptarët janë populli më pro BE në rajon
dhe për këtë duhet të mbështeten. "Ne duhet të jemi sen-
sitivë në dërgimin e mesazheve nga Gjermani në Sh-
qipëri. Mosmarrëveshjet e brendshme janë shqetësuese,
por ne duhet të jemi të kujdesshëm në përcjelljen e me-
sazheve ndaj Shqipërisë, si për shembull në lidhje me
datën e zgjedhjeve",- shprehet ai. Ndër të tjera, Gutting
thekson se nuk e sheh si rrugëdalje për krizën, formën e
zgjedhur nga opozita me protesta, pasi mosmarrëvesh-
jet sipas tij duhet të zgjidhen me dialog. "Ne mund të
themi vetëm se largimi nga parlamenti dhe hedhja e
molotovëve, nuk janë një opsion. Kjo madje është e
gabuar, dhe nuk përputhet me vlerat tona. Mosmar-
rëveshje politike duhet të zgjidhen përmes dialogut dhe
debateve parlamentare, jo përmes përplasjeve në rrugë",
- tha Olav Gutting.

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme i është
përgjigjur dje Ministrisë së Jashtme të Greqisë, e

cila dy ditë më parë shprehu shqetësim për respektimin
e minoritetet grek në Shqipëri, referuar rastit të ish-të
dënuarit, kreut të OMONIA-s së Himarës, Fredi Beleri,
kandidatura e të cilit u refuzua nga KQZ. "Ministria
për Europën dhe Punët e Jashtme shpreh keqardhjen
që vendimi i një institucioni të pavarur dhe kushtetues,
siç është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, kontekstu-
alizohet si devijim apo zmbrapsje e progresit të Sh-
qipërisë në kuadër të mbrojtjes së pakicave. Situata
lidhur me shtetasin shqiptar Fredi Beleri është e qartë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, me votë unanime dhe
bazuar në legjislacionin në fuqi, ka ndaluar kandidi-
min e tij në zgjedhjet e ardhshme vendore në Shqipëri,
referuar faktit se legjislacioni elektoral shqiptar nda-
lon, për një periudhë 10-vjeçare, kandidimin e person-
ave për t'u zgjedhur në postin e kryetarit të njësisë së
qeverisjes vendore, të cilët kanë qenë dënuar me ven-
dim të formës së prerë nga gjykatat shqiptare", - thu-
het në këtë deklaratë.

Moskandidimi i Belerit, MPJ: Keqardhje
për reagimin e Greqisë, është i dënuar

bashkie, si dhe kandidatët
për këshilltar. Duhet thënë se
kjo është hera e parë që Par-
tia Socialiste bën një hapje
fushate në një ambient të
mbyllur siç është ai i sallës
në pallatin e sportit, "Feti
Borova". Por burime nga se-
lia rozë bëjnë me dije se, në
fakt, ky lloj formati
takimesh në ambiente të
mbyllura do të zhvillohet
gjatë gjithë fushatës, kjo si
një mënyrë për të shmangur

në maksimum incidentet që
mund të shkaktojnë përfaqë-
sues të opozitës. Të njëjtat
burime bëjnë të ditur se gjatë
takimit të sotëm do të flasin
disa nga kandidatët për kry-
etar bashkie dhe sidomos ata
që rikandidojnë në disa
qytete që konsiderohen si
modele të qeverisjes së mirë
lokale. Përmendim këtu Ar-
mando Subashin, si dhe kan-
didatë që kandidojnë për
herë të parë në disa nga bash-

kitë kryesore si Durrësi, Be-
rati apo Shkodra. Më pas do
të mbajë një fjalë të shkurtër
edhe kandidati i Bashkisë së
Tiranës, Erion Veliaj dhe në
fund fare pritet një fjalë e
gjatë e kreut të socialistëve,
Edi Rama. Gjatë fjalës së tij
Rama pritet të përcjellë disa
mesazhe politike për kundër-
shtarin, por edhe për të vetët
se zgjedhjet do të mbahen
dhe se askush nuk mund t'i
prekë ato.

Roth: Vendimi për negociatat me
Shqipërinë të merret në qershor

qershor. "Ne duhet t'i qën-
drojmë fjalës dhe përm-
bushim angazhimet tona", -
deklaroi Ministri i Shtetit
për Europën në Ministrinë
e Jashtme Federale për të
përditshmen gjermane "Der
Tagesspiegel". Politikani i
SPD-së risolli në vëmendje se

një "afat i qartë ishte për-
caktuar vitin e kaluar nga
BE-ja", duke theksuar se
"data më e përshtatshme
për hapjen e negociatave të
anëtarësimit me dy vendet
ballkanike duhet të jetë
qershori i këtij viti".
Megjithatë, ministri i Sh-
tetit Roth ka një këndvësh-
trim krejt tjetër. Duke pa-
sur parasysh zhvillimet
politike dhe zgjedhjet e
ardhshme në rajonin e Ball-
kanit Perëndimor, ai thek-
son se qershori do të ishte
"koha më e mirë për të ven-
dosur mbi nisjen e negoci-
atave të anëtarësimit".
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Kreu i opozitës, Lulzim
Basha, paralajmëroi
dje rrëzimin e qever-

isë ditën e diel. Në një takim
me mbështetësit e tij në ish-
Kinostudio, Basha shprehu
sigurinë e plotë se protesta e
radhës e opozitës së bashkuar
në 2 qershor do të rrëzojë kre-
un e qeverisë, Edi Rama. Kreu
i PD-së bëri thirrje për pjesë-
marrje në protestën që pritet
të zhvillohet ditën e diel, ndër-
sa deklaroi se bashkimi pop-
ullor dhe protestat janë e vet-
mja rrugë e rezistencës dhe e
"largimit të së keqes". Basha
u shpreh i vendosur që bete-
jën që ka nisur me qytetarët
do ta çojë deri në fund. Ndaj,
Basha u bëri thirrje të gjithë
mbështetësve që t'i bashko-
hen opozitës dhe t'i japin
fund, sipas tij, njëherë e mirë
qëndrimit të kryeministrit
Rama në krye të qeverisë. Si-
pas Bashës, protestat dhe
bashkimi popullor janë rru-
ga e vetme e rezistencës për-
ballë së keqes së vendit. "Rrë-
zimi së keqes është detyrë ko-
mbëtare. Ejani të dielën në
orën 19:00, ejani në protestën
tonë, bashkohuni në lëvizjen
tonë. Bëhuni pjesë e çlirimit
nga kjo bandë. Protestat janë
rruga e vetme e rezistencës e
përballjes e largimit të së
keqes dhe rrëzimit të bandës
në pushtet. Ka dy rrugë, ta
hamë turpin me bukë para
fëmijëve tanë, ose të çohemi e
të bashkohemi e të për-
ballemi, të luftojmë orë e
minutë derisa të largojmë
këtë bandë. Është në dorë të
njerëzve. Ne e bëmë zgjedhjen
tonë kur u larguam nga strof-
ulla e krimit. Orët e fitores po
afrojnë, orët e tiranisë po
numërohen prapësht. Kush
pret reflektim nga një njeri i
kapur me krimin, e ka të kotë
dhe i përket një pakice që do
zhgënjehet", tha z.Basha.
AFERAAFERAAFERAAFERAAFERA

Kreu demokrat, Lulzim
Basha, akuzoi qeverinë se po
shpërdoron paratë e taksapa-
guesve shqiptarë. Sipas tij,
autostrada Milot-Balldren
është një tjetër akt korruptiv
nga qeveria e Ramës, sipas së
cilit, duke qenë se është frikë-
suar nga protesta, por nxiton

që të përfitojë sa më shumë të
jetë e mundur. Z.Basha aku-
zoi qeverinë se po paguan 270
milionë euro vetëm për
ndërtimin e 17 kilometrave
rrugë të aksit Milot-Balldren.
Basha akuzoi qeverinë se po
bëhet gati të ndërtojë rrugët
e florinjta jo për qytetarët e
për popullin, por për një
grusht hajdutësh të babëzi-
tur. "Kjo bandë kriminale në
ditët e saj të fundit, duke për-
fituar nga avujt e furrnaltës
politike që ka ndezur populli,

me protestat e përditshme e
të përjavshme, kjo bandë
kriminale është vërsulur si
kurrë ndonjëherë në histori.
Dhe me ato që po luajnë janë
paratë e vogëlushëve sh-
qiptarë, është djersa e
prindërve të tyre. Stekat janë
të larta. 296 milionë euro ësh-
të njëra prej këtyre stekave
për vetëm 17 kilometra rrugë.
E dini për çfarë e kam fjalën,
apo jo? Për Milot-Balldrenin,
rrugën e florinjtë. Bota u ka
vënë emra të ndryshme

rrugëve tregtare, rruga e
gurtë, rruga e mëndafshtë,
por sot Edi Rama po bëhet
gati të ndërtojë rrugën e
florinjtë, jo për qytetarët, jo
për popullin, jo për lezhjanët,
por për një grusht hajdutësh
të babëzitur dhe për veten e
tij", u shpreh z.Basha.
VIZAVIZAVIZAVIZAVIZATTTTT

Lulzim Basha në takim me
qytetarët e kryeqytetit e kon-
sideroi lajm të trishtë vep-
rimin e Holandës, e cila i dorë-
zoi sot Komisionit Europian
kërkesën për kthimin e
vizave për qytetarët sh-
qiptarë. Basha bëri përgjegjës
të drejtpërdrejtë qeverisjen e
kryeministrit Edi Rama. "Riv-
endosja e vizave nga Holan-
da, turpi i Edi Ramës dhe
bandës së tij. Ky është turpi,
ky është krimi i Edi Ramës
dhe i bandës së tij të babëzi-
tur. Në momentin kur Sh-
qipëria, pas 3 rekomandimeve
pozitive priste dritën jeshile
të hapjes së negociatave, jo
vetëm që vjen dritë e kuqe, por
sot kemi një tjetër lajm të
hidhur. Komisionit Evropian
zyrtarisht i është dorëzuar
kërkesa e Mbretërisë së
Vendeve të Ulëta, e Holandës,
për të rivendosur vizat për
qytetarët shqiptarë. Ky është
turpi, ky është krimi i Edi
Ramës dhe i bandës së tij të
babëzitur. Ne jemi sot këtu të
vendosur për ta çuar betejën
tonë deri në fund. Dhe kjo ësh-
të një betejë shprese për çdo
shqiptar, kjo është një betejë
ndryshimi për të gjithë
njerëzit dhe jo vetëm për një
grusht njerëzish", - deklaroi
z.Basha.

Kreu i PD: Kryeministri kërcënon çdo njeri me burg, por nuk arreston kriminelët

Protesta, Basha: Të dielën do
rrëzojmë Ramën, do çlirojmë Tiranën
"Rruga e florinjtë, për një grusht hajdutësh"

Valentina Madani

DEKLARATA
"Rrëzimi i së keqes
është detyrë kombëtare,
ndaj përgjigjen po e jap
unë, në emër të të gjithë
atyre që keni pyetur të
dashur bashkëqytetarë
se kur do ta rrëzojmë:
Ejani të dielën në orën
19 në protestën tonë,
bashkohuni me lëvizjen
tonë, bëhuni pjesë e
çlirimit të Tiranës, e
çlirimit të Shqipërisë
nga kjo bandë
hajdutësh dhe
kriminelësh", tha
z.Basha.

Aleatët e Bashës: Nuk ka zgjedhje në
30 qershor, të shtyhen në vjeshtë

Një ditë përpara nisjes së fushatës elektorale nga
socialistët, krerët e partive opozitare, aleate më PD,

dolën dje me një qëndrim të unifikuar se nuk mund të
ketë zgjedhje pa opozitën. Nga Shkodra gjatë një takimi
me simpatizantë të opozitës, ata kërkuan shtyrjen e
zgjedhjeve në vjeshtë. "Më 30 qer-
shor zgjedhje nuk duhet, nuk
mund dhe nuk do të ketë, por kjo
nuk mjafton. Duhet të jemi të
gjithë me qëllim jo vetëm të mos
realizohen zgjedhje në 30 qershor,
por kur të realizohen ato në vjesh-
të, zgjedhje parlamentare dhe
zgjedhje për pushtetin vendor,
pasi të jetë ngritur një qeveri tran-
zitore, duhet të jenë zgjedhje me
një mesazh të fuqishëm, se Sh-
qipëria nuk do t'u kthehet më asnjëherë praktikave to-
talitare, të një qeverisjeje që pretendon se është zgjedhur
në mënyrë demokratike", deklaroi Vangjel Dule kreu i
PBDNJ. Sipas kreut të PAA-së, Agron Duka, kryeminis-
tri po i anatemon si zëvendësues të PD dhe deri sa men-
dojnë se nuk mund të ketë zgjedhje vetëm me një parti,
atëherë duhet t'i bashkohen aksionit.

Tryezë për
bujqësinë, LSI
fton ekspertët

italianë në Tiranë
LSI-ja organizoi dje një

tryezë diskutimi me ek-
spertë vendës dhe të huaj
për sektorin e bujqësisë.
Ish-ministri i Bujqësisë, Ed-
mond Panariti, tha se sek-
tori i bujqësisë është
shumë i rëndësishëm për
ekonominë shqiptare, ndaj
bëri apel për më shumë vë-
mendje në këtë sektor. Një
nga ekspertët italian, i
pranishëm në tryezë, tregoi
se si sektori i frutikulturës
në Itali është transfor-
muar, duke marrë shtrirje
të gjerë në treg, madje duke
shkuar deri në Kinën e
largët. "Frutikultura te ne
është e rëndësishme. Ajo ka
rendiment të prodhimit të
lartë dhe ka sukses në treg.
Jemi shembulli i dëshirës
për të qenë të suksesshëm.
Jemi tregjet e vogla, por
kemi dalë suksesshëm në
treg dhe kemi shkuar deri
në Kinë. Kjo sipërmarrje
rrit ekonominë dhe të
ardhurat për sipërmar-
rësit. Kemi ardhur këtu për
të paraqitur modelin tonë
të zhvillimit dhe shpresoj
që të implementohet kur të
ketë një situatë politike më
të qetë. Ajo që më jep
kënaqësi të veçantë është
se shikoj shumë të rinj
këtu dhe ata janë gjaku i
ri, që do ta shtyjnë përpara
këtë sektor drejt trans-
formimit", - tha eksperti
italian.

Protesta,
ambasada e SHBA-ve

porosit qytetarët
amerikanë

Dy ditë para protestës,
Ambasada e SHBA-ve

në Tiranë porosit qytetarët
e saj që jetojnë në vendin
tonë që të shmangin
lëvizjen në zonat ku do të
protestohet. "Një protestë e
madhe pritet të zhvillohet
pranë zyrës së kryeminis-
trit më 2 qershor 2019, duke
filluar rreth orës 7:00 të
mëngjesit. Grupi synon të
demonstrojë kundër qever-
isë shqiptare dhe mund të
lëvizë në vende të ndry-
shme në Tiranë. Kohëzgjat-
ja e demonstratës së prit-
shme është e panjohur. Pro-
testat e kohëve të fundit
kanë përfshirë dhunën.
Forcat e sigurisë kanë për-
dorur ujë dhe gaz lotsjellës
për të shpërndarë turmat",
thuhet në njoftim. Person-
eli i Ambasadës së SHBA-
ve dhe anëtarët e familjes
janë porositur të shmangin
të gjitha pikat e grum-
bullimit dhe vendet ku pro-
testat zhvillohen.

Kreu i PD-së
Lulzim Basha

Shoqeria permbarimore JUSTITIA:
Shoqeria permbarimore JUSTITIA shpall ankandin, faza  e dyte,  për shitjen
e pasurisë së paluajtshme per te cilen ka vene hipoteke ALPHA BANK, me këto
të dhëna:
Apartament me nr.pas.7/21+1-4 ,  zk.8360, vol.26 , fq. 204, me sip 138.40 m2,
Rruga “Zenel Baboci” Tiranë, në pronësi të  z.Gentian Kujtim TOSKU.
Çmimi me të cilin fillon ankandi është 86.804 (tetëdhjetë e gjashtë mijë e
teteqind e katër) EUR
Ankandi zhvillohet në datën 02.07.2019, në përfundim të orarit zyrtar, ora 16:30
në zyrën e përmbaruesit gjyqësor me adrese Tiranë, Bul. “Gjergj Fishta, kulla nr.
1, kati i dytë, nr cel 0693177499.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
Zyra permbarimore “Best 2010” SHPALLJE ANKANDIT TE DYTE

Më datë 17 qershor 2019 nga ora.08.00-ora.16.00 tek kjo zyrë përmbarimore do zhvillohet seanca e fundit
e mbledhjes së ofertave për ankandi i I-rë, për shitjen e pasurisë nr.58/94+1-13, vol.37, fq.242, ZK 8518,
e ndodhur në Durrës (sip=29 m²).
Çmimi fillestar (për pasurinë e lartpërmendura) për apartamentin e lartpërmendur do të jetë 360 euro/m².
Kjo pronë i takonte të ndjerit Flamur Hajdar Satka.
P.s: Qytetarët/subjektet që dëshirojnë të marrin pjesë në ankand krahas një kërkesë duhet të kenë depozituar
dhe 10% të çmimit fillestar si garanci për pjesëmarrje në ankand. Kjo garanci pasurore duhet te jetë e
derdhur në BKT, nr.llogarisë Saimir Hoxha PF (IBAN: AL07 2051 2046 4204 98CL PRCLALLA ).
Adresa: Selia: prapa Prokurorisë së Rrethit Durrës. Mobile: 06920 756 44, Phone/Fax: 052 22 6000
Web:  <http://www.permbarues.al

SHPALLJE ANKANDI
Zyra Permbarimore "E.G Bailiff Service" me Përmbarues Gjyqësor Enuar Merko me adresë,
Rruga "Ibrahim Rrugova", Pallati 64, Hyrja 8, Apartamenti  1, Tiranë, njofton se më datë 14.06.2019
ora 8 ºº -  16ºº në ambientet e saj, do të zhvillohet: Ankandi i I -rë për shitjen e pasurisë së
paluajtshme,  Apartament, me sip. 99.5m2, me Nr. Pasurie 4/346+1-26, Zona Kadastrale
Nr.8581, vol.20, fq.145 me sip. 99.5 m2, e ndodhur në Lgj. 2, Pogradec, në pronësi të Z.
Siljan Ikbal Avdullari, me vlerë fillestare në ankand  31,840 (Tridhjet e një mijë e tetëqind
e dyzet) EURO .

Të interesuarit të kontaktojnë në nr.e telefonit 0672027580, + 355 4 22 31 888. email enuar.merko
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KRIMINALITETI
VIZAT

Ajo që u konsiderua si
një rezolutë për të
qetësuar grupimet

politike dhe shoqërore që
kundërshtojnë emigracion-
in dhe kriminalitetin që vjen
nga vendet ekstrakomuni-
tare në Holandë ka marrë dje
formën e një nisme konkrete
për rikthimin e vizave për
shqiptarët. Qeveria holan-
deze i është përgjigjur ven-
dimit të parlamentit të
miratuar gjatë muajit prill
dhe ka dorëzuar dje zyrtar-
isht në Komisionin Europi-
an rezolutën që kërkon rik-
thimin e vizave për sh-
qiptarët. Në letrën drejtuar
komisionerit për migrimin
dhe punët e jashtme, Dimi-
tris Avramopulos, përfaqë-
suesi i Holandës në BE, Rob-
ert de Groot i kërkon të
shqyrtojë informacionin e
dërguar nga Holanda dhe në
konsultim me vendet anë-
tare të vendosë në lidhje me
nevojën për të vepruar rreth
konkluzioneve që kjo rezo-
lutë parashtron. Ashtu siç
edhe cilësohet në rezolutë,
edhe Groot në letrën e vet
thekson se shqiptarët kanë
një rol në krimin e organi-
zuar në Amsterdam, ndërsa
evidenton se ka një rritje të
veprave penale nga sh-
qiptarët në Holandë. Holan-
da e vlerëson bashkëpun-
imin konstruktiv dhe të
vazhdueshëm me qeverinë
dhe autoritetet shqiptare në
luftën kundër krimit të or-
ganizuar thuhet në letër,
ndërsa bën të ditur se të dyja
vendet po punojnë në fuqiz-
imin e mëtejshëm të këtij
bashkëpunimi. Por, pavarë-
sisht këtij vullneti të tre-
guar nga qeveria dhe insti-
tucionet shqiptare në poli-
tikat e riatdhesimit dhe të
luftimit të grupeve krimina-
le, në vijim të letrës njof-
tuese, Holanda i kërkon Ko-
misionit Europian të vlerë-
sojë nëse do të ketë nevojë
për të ndërmarrë veprim

Përfaqësuesi holandez i kërkon BE-së të shqyrtojë informacionin që përmban rezoluta

Holanda zyrtarizon kërkesën në
Bruksel: Pezulloni vizat për shqiptarët
Sipas Holandës, ka rritje të ndjeshme të krimit shqiptar

konkret në këtë drejtim.
Komisioni nga ana e tij do
të duhet të informojë Parla-
mentin Europian dhe
Këshillin Europian mbi re-

zultatet e këtij vlerësimi.
Por deri atëherë, politika e
vizave për nënshtetasit sh-
qiptarë do të mbetet e njëjtë:
qytetarët shqiptarë mbajtës

të një pasaporte biometrike
nuk kanë nevojë për viza për
të udhëtuar në zonën Shen-
gen për maksimumi 90 ditë
brenda një periudhe prej 180
ditësh. Parlamenti i Holan-
dës votoi në 16 prill të këtij
viti pro propozimit për
kthimin e vizave me Sh-
qipërinë për shkak të krimi-
nalitetit të shtuar shqiptar
në këtë shtet. Ishin VVD,
CDA, PVV, SP, CU, 5 partitë
që propozuan mocionin e
votuar me shumicë votash,
108 vota pro dhe 42 kundër
kthimit të regjimit të vizave.
Ky votim detyroi qeverinë e
Holandës për t'iu drejtuar
Brukselit, pasi fjala e fundit
për këtë kërkesë i takon
Bashkimit Europian. Po
ashtu, procedura për të rik-
thyer vizat nis nga BE-ja.
"Pas diskutimeve të shumta,
duke vënë në dukje se ka
pasur një rritje të ndjeshme
të aktiviteteve kriminale
nga mafia shqiptare në
Holandë, ndërsa këto orga-
nizata kriminale keqpërdor-
in mundësinë për të udhëtu-
ar pa viza përmes Evropës
dhe të zgjerojnë më tej rrje-
tin e kontrabandës, i kër-
kojmë qeverisë të paraqesë
kërkesën në Komisionin
Evropian për të filluar pro-
cedurën e frenimit emer-
gjent të lëvizjes pa viza për
Shqipërinë", - njoftoi atë ditë
parlamentit holandez.

Ambasada e Holandës: Politika e
vizave për shqiptarët mbetet e njëjtë
Ambasada e Holandës në Tiranë ka reaguar dje në

lidhje me vendimin e qeverisë holandeze për t'iu drejtu-
ar zyrtarisht BE-së për të marrë në konsideratë heqjen e
vizave për shqiptarët. Nëpërmjet një njoftimi për mediat,
Ambasada e Holandës në Tiranë ka informuar edhe për pro-
cedurat që do të ndiqen më tej, ndërsa bën të qartë se ven-
dimmarrja e përket institucioneve të BE-së. "Në këtë letër,
komisionit i kërkohet të shqyrtojë informacionin e dër-
guar nga Holanda dhe në konsultim me vendet anëtare të
vendosë në lidhje me nevojën për të vepruar. Holanda e
vlerëson bashkëpunimin konstruktiv dhe të vazhdueshëm
me qeverinë dhe autoritetet shqiptare në luftën kundër
krimit të organizuar. Të dyja vendet po punojnë në fuqiz-
imin e mëtejshëm të këtij bashkëpunimi. Në vijim të letrës
njoftuese, Komisioni Europian do të vlerësojë nëse do të
ketë nevojë për të ndërmarrë veprim. Komisioni do të in-
formojë Parlamentin Europian dhe Këshillin Europian mbi
rezultatet e këtij vlerësimi", - thuhet në këtë njoftim. Më
tej, Ambasada e Holandës ka kërkuar të qetësojë qytetarët
shqiptarë, ndërsa sqaron se deri sa Komisioni Europian të
marrë një vendim, politika e vizave për nënshtetasit sh-
qiptarë do të mbetet e njëjtë. "Deri në një njoftim tjetër,
politika e vizave për nënshtetasit shqiptarë do të mbetet e
njëjtë: qytetarët shqiptarë mbajtës të një pasaporte bi-
ometrike nuk kanë nevojë për viza për të udhëtuar në zonën
Shengen për maksimumi 90 ditë brenda një periudhe prej
180 ditësh", - bën të ditur ambasada holandeze.

REZOLUTA
"Pas diskutimeve të shumta, duke vënë në dukje se ka
pasur një rritje të ndjeshme të aktiviteteve kriminale nga
mafia shqiptare në Holandë, ndërsa këto organizata
kriminale keqpërdorin mundësinë për të udhëtuar pa viza
përmes Evropës dhe të zgjerojnë më tej rrjetin e
kontrabandës, i kërkojmë qeverisë të paraqesë kërkesën
në Komisionin Evropian për të filluar procedurën e
frenimit emergjent të lëvizjes pa viza për Shqipërinë".



Projekti i autostradës
Milot-Balldren

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR

REPUBLIKA  E  SHQIPERISE
BANKA  E  SHQIPERISE
DEPARTAMENTI  I  ADMINISTRIMIT
SEKTORI  I  PROKURIMIT

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Shërbimi 3-vjeçar i mirëmbajtjes dhe
riparimit të sistemit të mbrojtjes elektronike ‘Autoclear’ në objektet e Bankës së
Shqipërisë”.

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i
hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 5,400,000 Lekë”.

Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të Administrimit,
të Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A, Tiranë, Tel. 042419411(ext.
1844), çdo ditë nga çdo person i autorizuar, me paraqitjen e një kërkese me shkrim. Tërheqja e
dokumenteve mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakisht pagesën e pakthyeshme prej 500
Lekë, pranë një banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë sipas detajeve të mëposhtme:

Përfituesi:     Banka e Shqipërisë
BIC:               STANALTR
IBAN:            AL68 1011 1008 0000 0000 2222 222L; BIC

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Shërbimi 3-vjeçar i mirëmbajtjes dhe
riparimit të sistemit të mbrojtjes elektronike ‘Autoclear’ në objektet e Bankës së
Shqipërisë”

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 24 Qershor  2019, ora 14:00, kohë në të cilën do të hapet edhe
tenderi, ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR

REPUBLIKA  E  SHQIPERISE
BANKA  E  SHQIPERISE
DEPARTAMENTI  I  ADMINISTRIMIT
SEKTORI  I  PROKURIMIT

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Përzgjedhja e agjencisë së udhëtimit
për pajisjen e stafit të Bankës së Shqipërisë me bileta udhëtimi”.

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i
hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 25,000,000 Lekë”.

Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të Administrimit,
të Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A, Tiranë, Tel.
042419411(ext. 1844), çdo ditë nga çdo person i autorizuar, me paraqitjen e një kërkese me shkrim.
Tërheqja e dokumenteve mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakisht pagesën e pakthyeshme
prej 500 Lekë, pranë një banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë sipas detajeve të mëposhtme:

Përfituesi:     Banka e Shqipërisë
BIC:               STANALTR
IBAN:            AL68 1011 1008 0000 0000 2222 222L; BIC

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Përzgjedhja e agjencisë së udhëtimit
për pajisjen e stafit të Bankës së Shqipërisë me bileta udhëtimi”

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 25 Qershor  2019, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe
tenderi, ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.
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Partia Demokratike e
cilëson projekt mafioz
autostradën 17 kilo-

metra të gjatë Milot-Balldre.
Ish-deputetja e PD-së, Jorida
Tabaku dhe drejtuesja e de-
partamentit antikorrupsion
në PD, Lealba Pelinku, de-
noncuan koncesionin për
ndërtimin e rrugës Milot-
Balldren, duke u shprehur
se ka dyshime mbi një skemë
korrupsioni dhe pastrimi
parash nga kompania "ANK
shpk". Sipas tyre, një nga
kompanitë në garë është ajo
e ish-deputetit të PS-së, Agim
Kola, ndërsa kompania tjetër
nuk ka asnjë kapacitet. Ish-
deputetja Jorida Tabaku tha
se ky projekt do të përdoret

Afera, LSI letër BE: Skandale të tilla do të duhej të dënoheshin rreptë nga ju

Autostrada Milot-Balldren, PD:
Projekt mafioz, po pastrohen para
"PPP-ja iu dha kompanisë së ish-deputetit socialist"

për pastrimin e parave dhe se
rruga do të kushtojë 295 mil-
ionë euro, nga 254 milionë që
ishte parashikuar në kon-
tratë. Sipas PD-së, qeveria ia
dha kontratën PPP, me ofer-
të të pakërkuar, kompanisë
'ANK' në pronësi të një ish-
deputeti të Partisë Socialiste,

Agim Kola. Për opozitën, ske-
ma mafioze e këtij projekti do
t'i detyrojë qytetarët që të
paguajnë 17 milionë euro për
1 kilometër për një rrugë
fushore. "Është një nga afer-
at më korruptive të qeverisë
'Rama' bëhet fjalë për projek-
tin 260 mln euro të rrugës

prej 17 km të rrugës Milot-
Balldren. Qytetarët dinë se
do të paguajnë 16 mln euro
për një kilometër, por vlera e
saj mund të rritet duke e
kthyer kontratën në një
skemë korruptive. Afera ësh-
të pothuajse e ngjashme si
me 'Unazën e Re', ku një km
kushton 20 mln euro, ndry-
shimi është se këtu nuk u
shpik një kompani me doku-
mente të falsifikuara, por
qeveria ia dha PPP me ofertë
të pakëruar një kompanie të
vogël, që është në pronësi të
ish-deputetit të PS-së, Agim
Kola", - deklaroi zj.Tabaku.
Sipas PD-së: "Është detyrë e
prokurorisë të zbulojë për-
fituesit e vërtetë dhe të tre-
gojë se deri ku dhe me kë ësh-
të përfshirë kryeministri i
vendit në këtë aferë mafioze,
që u grabit shqiptarëve mil-
iona e miliona euro. Për të
kuptuar skemën mafioze du-
hen shpjeguar së pari kostot
e projektit prej 17 kilome-
trash".
LETRALETRALETRALETRALETRA

LSI i drejtoi dje një letër
të hapur delegacionit të BE-
së në Tiranë lidhur me afer-
ën e autostradës Milot-Ball-
dre. Në vijim të akuzave dhe
denoncimeve të opozitës
lidhur me atë që e quajnë
skandali me ndërtimin e
rrugës Milot-Balldren, ish-
deputeti i LSI-se, Petrit Vasili,
iu drejtua dje me një letër të
hapur delegacionit të BE-së
në Tiranë. Në letër, Vasili i
numëron faktet për gjithë sa
fshihet sipas tij, pas kësaj
afere, shumat marramendëse
të koncesionit dhe se si "kon-
trata është rinegocuar më
pas pa garë, një praktikë që
nuk mbështetet në asnjë ligj,
teksa një pjesë e kontratës
është kontraktuar përmes
tenderit konkurrues dhe më
pas pjesa tjetër është rinego-
ciuar për interesat". Ai bëri
një apel për ambasadorët.
"Skandale të tilla do të duhej
të dënoheshin rreptë nga ju,
nisur edhe nga detyra e mon-
itorimit që ju keni si dhe e
drejta që ju lind për të bërë
kërkesa si dhe që të vini edhe
kushte kur e keni gjykuar të
nevojshme. Ju nuk i keni
kursyer lëvdatat për një
'drejtësi të re' që po lind", - sh-
kruan ai. Me tej, Vasili thek-
son se, "jam i shtrënguar t'ju
kujtoj se kjo 'drejtësi e re' ka
mbyllur totalisht gojën për-
para skandaleve të tilla fla-
grante dhe tronditëse, bile për
fat të keq ka treguar një niv-
el kapjeje të tillë, që e ka bërë
tërësisht të pabesueshme për-
para shqiptarëve, të cilët pres-
in vepra dhe jo fjalë nga
drejtësia".

Valentina Madani

KOSTOJA E PROJEKTIT TË
AUTOSTRADËS MILOT-BALLDREN

 Në buxhetin 2018 ky projekt u parashikua 113 mln euro.
 Me pas, tenderi u hap me 50 milionë euro më shumë,
duke e çuar vlerën në 161,5 mln euro.
 Në kontratë vlera shkon në 216 mln euro, bashkë me
TVSH-në do të kushtojë 256 mln euro.
 Por, kjo nuk është kosto përfundimtare. Në tabelën e
përgatitur për pagesat për projektet PPP vlera është 295 mln
euro, edhe 40 milionë euro më shumë.
 Kjo rritje skandaloze e kostos së rrugës do të bëhet me
vendim parlamenti. Kontrata që do të miratohet nga ushtarët e
Edi Ramës në parlament, lë hapësirë që me kërkesë të
kontraktorit gjatë punimeve, kostoja të ndryshojë. Këtë e
konfirmon neni 35,2 i kontratës.
 Pjesë e skemës mafioze, që sjell kosto shtesë në
buxhetin e shtetit është monedha në të cilën është firmosur
kontrata. Ato nuk janë në lek, por në euro, duke rrezikuar një
dëm edhe më të madh në të ardhmen, ku buxhetit do t'i duhet të
paguajë më shumë para për të shlyer detyrimin në euro.

 Në tetor 2018 u shpall tenderi me vlerë 161 mln euro. Por,
vlera e kontratës u rrit pas shpalljes së tenderit, kohë në të
cilën ndodhi rinegocimi.
 Për herë të parë në historinë e kontratave publike, kjo
bëri që vlera e plotë e projektit të jetë më e lartë se vlera e
tenderuar. (sipas kontratës është 213 mln euro pa TVSH
ndërkohë që është tenderuar për 161 mln euro. Pa garë, pa
transparencë e përcaktuar.
 Kjo kontratë duhej të ishte tenderuar për vlerën e plotë të
punimeve dhe për vlerën e plotë të interesave dhe kredisë
bankare që po merret me 5%.
 Kjo kontratë e fituar nga firma 'ANK' si ofertë e pakërkuar
është bërë në interes të privatit, jo të shtetit. Sa herë që kjo
firmë has vështirësi në kryerjen e punës apo kostot e
punëtorëve të saj rriten, firma mund të rrisë koston e PPP-së
ndërsa shteti është i detyruar të pranojë kërkesat e saj, duke
mbuluar çdo kosto, duke e mbrojtur nga çdo rrezik.

SHPALLJA E TENDERIT,
SI U RRIT VLERA E KONTRATËS

JORIDA TABAKU
"Afera është pothuajse e ngjashme si me 'Unazën e
Re', ku një km kushton 20 mln euro, ndryshimi është se
këtu nuk u shpik një kompani me dokumente të
falsifikuara, por qeveria ia dha PPP-në me ofertë të
pakëruar një kompanie të vogël, që është në pronësi të
ish-deputetit të PS-së, Agim Kola", - deklaroi zj.Tabaku.



"Milot-Balldren", Shehaj: Skema e vjedhjes së 73 mln eurove
Ish-deputeti i PD-së, Agron Shehaj, publikoi dje dokumentin
sipas të cilit kompania koncesionare 'ANK' do të përfitojë 73
mln euro. "Në kontratën e koncesionit Milot-Balldrem, 'ANK'
ka marrë përsipër që 52 milionë euro nga kostoja e projektit
do t'i financojë me kapitalin e vet. Por, 'ANK' ka kapital vetëm 4
milionë euro, edhe këtë në mjete dhe ndërtesa dhe jo para",
shkruan Shehaj. Më tej, ai shton: "Logjika minimale thotë se
këto 52 milionë euro janë kosto e fryrë, që 'ANK' do të bëjë
gjoja sikur do e investojë. Pasi të kompensohet nga qeveria
për këto 52 milionë euro plus interesin mbi to prej 21 milionë
euro, pra me plot 73 milionë para, 'ANK' do t'i ndajë këto para
me qeveritarët që ia dhanë dhe po e mbrojnë koncesionin". Ish-deputetja e PD-së, Jorida Tabaku

dhe drejtuesja e departamentit
antikorrupsion në PD, Lealba Pelinku

 GIZ Office Albania seeks the following staff:
1. Cleaner – Country Office (full-time position)
2. Cleaner – Country Office (part-time position, 50%)
3. Cleaner – ORFs (full-time shared position)
4. Cleaner – CCAWB III and DKTI programme (full-time shared position)

As an international cooperation enterprise for sustainable development with worldwide operations, the federally
owned Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH supports the German Government
in achieving its development-policy objectives. It provides viable, forward looking solutions for political, economic,
ecological and social development in a globalised world. GIZ promotes complex reforms and change processes. Its
corporate objective is to improve people’s living conditions on a sustainable basis.
A. Responsibilities

The cleaner is responsible for:
keeping the office premises clean and tidy
running errands and carrying out other tasks needed to run the office smoothly
providing small lunch for all office/programme staff members in the office building

The cleaner performs the following tasks:
B. Tasks

1. Office services
The cleaner,
cleans the office premises, rooms, furniture, carpets and windows
checks and refills supplies in all areas, including office supplies and articles in the wash-rooms and WCs
sets up and prepares the meeting rooms as instructed
supplies the offices with hot and cold beverages
provides services at meetings, e.g. serves coffee and tea for guests and visitors
reports if stocks, e.g. of beverages are low, and need to be replaced
prepare small lunch for office/programme staff (including purchase)

2. General tasks
The cleaner
 supports office or project logistics, e.g. takes letters to the post office or hands them to courier services
 reports damage of office areas and equipment (esp. kitchen, bathroom), and organises and monitors maintenance
and repair

A. Required qualifications, competences and experience

Qualifications
 primary school education
 at least 3 years   work experience in a comparable position with references
 ideally, basic knowledge of English or German language
sensitivity in handling and disposing of documents which may be important
reliability and good organisational skills
good cooking skills
high team spirit

Contract conditions:
 Programme office in Tirana
 Assignment period: 01.09.2019 – 31.12.2021

Please forward your application until 16th of June 2019, to GIZ Office Albania by E-Mail:
giz-albanien-hr@giz.de including the following information: CV in English, references.
Only short-listed candidates will be contacted for interviews.
GIZ is an equal opportunity employer and welcomes applications from all interested groups without any
discrimination!
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Operacioni "Sabbia" u zhvillua në Firence, Siena, Brindisi dhe në Vlorë

Shkatërrohet grupi kriminal që
trafikonte drogë nga Shqipëria në Itali
Arrestohen dy persona, dy të tjerë në
"arrest shtëpie" dhe 1 tjetër në kërkim

SHKURTE

Mediat greke: Ja arsyeja pse i
burgosuri shqiptar vdiq në qeli

GREQI GREQI GREQI GREQI GREQI - Mediat greke kanë shkruar në lidhje me vdekjen e
shqiptarit Bardhyl Tusha në burgjet greke. 33-vjeçari vdiq
më 28 janar të këtij viti në burgun e Koridhalos nga ku u
raportua se kishte marrë mbidozë. Fillimisht u tha se ai ka
ndërruar jetë për shkak të mbidozës, mirëpo pas kryerjes së
hetimeve ka rezultuar se i riu ka ndërruar jetë nga mbytja.
'CNN' grek ka publikuar foto, ku shfaqen dukshëm shenjat e
dhunës ndaj Tushës. Sipas raportit mjeko-ligjor, del se shqip-
tarit i është zënë goja e hunda, duke ia marrë frymën e kësh-
tu është mbytur. Bardhyl Tusha vuante dënimin në burgun e
Koridhalos për akuzën e trafikut të drogës. Ai dhe disa sh-
qiptarë të tjerë kanë rënë pre e dhunës me pasoja vdekjepru-
rëse, ndërsa mediat helene thonë se në Koridhalos vepron e
ashtuquajtura "mafia e burgjeve".

Pjesë e organizatës kriminale, kapet në
Vlorë 36-vjeçari i kërkuar në Itali

FIERFIERFIERFIERFIER - Një 36-vjeçar nga Fieri është arrestuar ditën e djeshme
për llogari të drejtësisë italiane. Policia e ka ndaluar të dys-
huarin R.K. në një lokal të lagjes "Pavarësia", në qendër të
qytetit bregdetar të Vlorës. Gjykata e Breshias në vitin 2018
ka lëshuar ndaj tij urdhër arresti ndërkombëtar për veprën
penale "Pjesëmarrje në organizatë kriminale me qëllim
trafikimin e lëndëve narkotike". Në njoftimin për shtyp, poli-
cia shprehet se arrestimi ka ardhur falë një bashkëpunimi
mes tyre, Interpolit, por edhe komunitetit. "Në vijim të punës
intensive për kapjen e personave të shpallur në kërkim, në
bazë të informacioneve të marra në rrugë operative, falë edhe
bashkëpunimit me qytetarët, strukturat e Drejtorisë Ven-
dore të Policisë Vlorë, në bashkëpunim me Interpol Tirana,
organizuan punën në grup për kapjen e 36-vjeçarit", shkru-
het në njoftimin e policisë.

Megaoperacion, 100 forca të FNSH-së
e "Shqiponjat" zbarkojnë në Krujë

KRUJË -KRUJË -KRUJË -KRUJË -KRUJË - Një megaoperacion antikanabis është zhvilluar
ditën e djeshme në Krujë. Burime për "Gazeta Shqiptare" bënë
me dije se rreth 20 furgonë si dhe 100 forca policore të FNSH-
së e "Shqiponjave" kanë zbarkuar në Krujë e janë shpërn-
darë në disa zona malore. Në operacion merrnin pjesë dhe
drejtuesit e policisë së komisariatit të Krujës, por edhe drej-
tues nga Drejtoria e Policisë së Durrësit. Ende nuk bëhen të
ditura detaje të tjera nga operacioni që sapo ka nisur.

Vodhën pesë automjete brenda një viti,
përfundojnë në pranga dy të rinj

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË - Policia e Tiranës ka vënë në pranga dy të rinj, pasi
në bashkëpunim me njëri-tjetrin kanë vjedhur brenda një viti
5 makina. Bëhet fjalë për 38-vjeçarin D.D. nga Kukësi dhe 32-
vjeçarin Sh.K. nga Shkodra. Ata u kapën në flagrancë teksa po
qarkullonin me automjetin e vjedhur kamionçinë. Sipas bluve,
autorët ishin nisur drejt qytetit të Pukës me automjetin e
vjedhur. Kjo vjedhje ka shërbyer për të zbardhur edhe vjedhjet
e 4 makinave të tjera, që kishin autor po dy të rinjtë.

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË- Gjykata e Ti-
ranës ka shpallur fajtor
ish-gjyqtarin e Gjykatës së
Lartë, Admir Thanza. Ai u
shpall fajtor për akuzën e
falsifikimit të formularit
të dekriminalizimit, pasi
kishte fshehur një dënim
për vjedhje në Itali në vitin
1999. Sipas gjykatës, aku-
za e prokurorisë provohet.
Ai u dënua me 9 muaj burg
për "Falsifikim të formu-
larëve". Ish-gjyqtari Than-
za nuk do të vuajë dënimin
në qeli, pasi gjykata ia kon-
vertoi dënimin me 18 muaj
shërbim prove për gjyq-
tarin në fjalë. Ndaj ish-gjyq-
tarit të karrierës i nxjerrë
përfundimisht jashtë
radhëve të sistemit me ven-
dim të institucioneve të
vetingut rëndonte akuza e
falsifikimit të formularëve,

Ish-gjyqtari i lartë fshehu një dënim për vjedhje në Itali

Falsifikoi formularin e dekriminalizimit, Gjykata
e Tiranës: 18 muaj shërbim prove për Admir Thanzën

përderisa ai nuk deklaroi një
dënim të marrë në Itali 20 vite
më parë. Rekordi kriminal
për ish-anëtarin e Gjykatës
Kushtetuese u zbulua nga
Operacioni Ndërkombëtar i
Monitorimit në kuadër të
procesit të vetingut, fakt që
tronditi edhe shumë prej
njerëzve të drejtësisë. Krye-
sisht, Prokuroria e Tiranës
nisi hetimet për rastin në
fjalë duke marrë të pandehur
Thanzën. Në seancën e
djeshme, prokurori Gentian
Habazaj teksa lexoi pre-

tencën tha se nga letërporo-
sia e mbërritur nga autorite-
tet italiane, rezulton e pro-
vuar se Admir Thanza është
dënuar me 2 muaj burgim
dhe 150 mijë lireta gjobë për
vjedhje të kryer në bash-
këpunim. Ky dënim është pe-
zulluar më pas. referuar ven-
dimit italian, Thanza akuzo-
het se në San Guiliano Ter-
me në bashkëpunim me dy
persona të tjerë, E.A. dhe
A.Th. me qëllim përfitimin
material mori rroba dhe
produkte kozmetike në su-

permarketin "Continente".
Njeriu që ngjiti të gjitha sh-
kallët e karrierës në drejtë-
si e ka pranuar faktin se ësh-
të dënuar nga drejtësia ital-
iane, por në interpretim të
ligjit, ai thotë se nuk e ka
pasur detyrim ta deklaron-
te këtë rekord, për sa kohë
nuk ishte një dënim penal.
Argumentin e të pandehurit
e rrëzoi prokuroria, e cila në
seancën e kaluar të 17 majit
kërkoi dënimin e tij me 1.6
vite burg. Përfaqësuesi i in-
stitucionit të akuzës arsye-

toi se "I pandehuri ka pasur
detyrim që të njoftonte insti-
tucionin që ka bërë emërimin
e tij në funksionin e gjyqtarit
dhe ishte më pas detyrë e or-
ganit të emërtesës, në rastin
e tij, Presidenca, të çmonte
nëse duhej ose jo që Admir
Thanza të vazhdonte
detyrën". Ndryshe nga sean-

ca dëgjimore publike në Ko-
misionin e Pavarur të Kuali-
fikimit, ku u shfajësua për
veprimin e tij, në prokurori
ish-gjyqtari e ka mohuar
akuzën duke deklaruar se
ajo është në kundërshtim me
Kushtetutën dhe Konventën
Europiane për të Drejtat e
Njeriut.

ITITITITITALI/SHQIPËRIALI/SHQIPËRIALI/SHQIPËRIALI/SHQIPËRIALI/SHQIPËRI

Një tjetër operacion
ndërkombëtar është
finalizuar dje nga

Policia e Shtetit në bash-
këpunim me atë të Italisë.
Mësohet se janë ekzekutu-
ar disa urdhër-arreste të
lëshuar nga Gjykata e Sh-
kallës së Parë Firence, në
ngarkim të 5 personave të
hetuar, të cilët janë identi-
fikuar si përgjegjës për bash-
këpunim kriminal, me
qëllim trafikimin e lëndëve
narkotike. Ndërkohë policia
ka dhënë edhe detajet e këtij
operacioni, ku arrestimet
janë kryer në Shqipëri dhe
në shtetin fqinj. Sipas poli-
cisë, në qytetin e Vlorës ësh-
të kapur dhe arrestuar sh-
tetasi F.S., ndërsa është
shpallur në kërkim një
tjetër, të dy me masë sigurie
"arrest me burg". Në Itali
është arrestuar 1 shtetas,
ndërsa për 2 të tjerë është
ekzekutuar masa e sigurisë
"arrest shtëpie".
NJOFTIMI I POLICISËNJOFTIMI I POLICISËNJOFTIMI I POLICISËNJOFTIMI I POLICISËNJOFTIMI I POLICISË

Finalizohet një tjetër op-
eracion policor ndërko-
mbëtar i koduar "Sabbia".

Operacioni mes Policisë së
Shtetit dhe policisë italiane
ishte për kapjen e personave
të kërkuar nga drejtësia ital-
iane për trafikim të lëndëve
narkotike. Në operacion u
përfshinë Departamenti i Pol-
icisë Kriminale, Interpol Tira-
na, Drejtoria Vendore e Poli-
cisë Vlorë dhe "Interforca"
italiane në Shqipëri. Mëngjes-
in e sotëm (djeshëm), në Itali

dhe Shqipëri është finalizuar
operacioni i koduar "Sabbia",
ku nga autoritetet kompe-
tente italiane, karabinierët e
komandës së provincës së
Firences me mbështetjen e
strukturave përkatëse atje
dhe në Shqipëri me mbësh-
tetjen e Policisë së Shtetit
kanë ekzekutuar urdhër-ar-
restet, lëshuar nga Gjykata e
Shkallës së Parë Firence, në

ngarkim të 5 personave të
hetuar, të gjetur përgjegjës
për bashkëpunim kriminal
me qëllim trafikimin e
lëndëve narkotike. Arres-
timet janë ekzekutuar në
provincat e Firences, Sienës,
Brindisit dhe në Vlorë, ak-
tivizuar nëpërmjet Shërbim-
it të Bashkëpunimit Ndërko-
mbëtar Policor "Interpol"
dhe "Interforca" italiane në
Shqipëri. Në Vlorë është
kapur dhe arrestuar shteta-
si F.S., si dhe është shpallur
në kërkim një tjetër, të dy me
masë sigurie "Arrest në
burg". Në Itali është arres-
tuar 1 shtetas, ndërsa për 2
të tjerë është ekzekutuar
masa e sigurisë "Arrest në
shtëpi". Masat janë lëshuar
në përfundim të hetimeve të
nisura në janar të vitit 2018,
nga Skuadra Hetimore e Rep-
artit "Operation", që kanë
mundur të identifikojnë një
grup të organizuar kriminal
në fushën e narkotikëve. Poli-
cia e Shtetit është e vendosur
në bashkëpunimin serioz me
partnerët ndërkombëtarë, në
luftën kundër krimit të orga-
nizuar dhe trafikut të lëndëve
narkotike.

Admir Thanza

 Nga ana e Shoqerise "Sherbimi Permbarimore AB" Shpk eshte shpallur ankandi faza e trete
per pasurite e meposhtme:

”Apartament”  me siperfaqe 117  m2  e rregjistruar ne rregjistrin hipotekor me Nr.85 date 12.04.2011
me Volum 4 Faqe 23 me Nr.pasurie 3/39+2-8 , ne Zonen Kadastrale 3224 e ndodhur ne Mirdite
Rreshen.
Cmimi fillestar per shitjen ne ankand te pasurise eshte 20,160 (njezet mije e njeqind e
gjashtedhjete) Euro .

Ankandi do te zhvillohet ne date 20.06.2019 ne oren 16:00 prane zyres se shoqerise "Sherbimi
Permbarimore AB" Shpk me Permbarues Gjyqesor Privat Admir Beqiri te ndodhur ne adresen Rr.Bul
Zhan Dark Pall.Kulla.1Teknoprojekt Shk.1 Kat.4 Ap.10 Tirane.

NJOFTIM PËR SHITJE ME ANKAND
Permbaruesi gjyqesore Genti Bushati nxjerr per shitje ne ankand pasurine  me te dhenat  :me te
dhenat  : “Truall+Ndertese” me sip. totale 202.5 m2 dhe nga kjo ndertese  me sip.65 m2 , me
Nr pasurie 7/934, vol 38, fq 125, ZK 8592 e ndodhur ne Lagjen Partizani , Shkoder....e  afishuar
ne favor te debitorit Izmir  Hebovija.
2. Çmimi me të cilin do të fillojë shitja në Ankand për pasurinë e siperpershkruar , eshte në vleren :
6,384,000  ( Gjashtemilione e treqind e tetedhjete e kater mije ) leke
3. Shitja e pasurise do te behet ( zhvillohet ) me date  12.06 .2019  ora 16.16 ne Zyren e permbaruesit
gjyqesore Genti Bushati me adrese Rruga Don Bosko , Perballe Gjykates se rrethit Gjyqesore
Shkoder. Personat e interesuar duhet te derdhin perpara fillimit te ankandit 10 % te vleres si garanci
ne Tirana Bank dega Shkoder  ne nr llogarie 0600-313839-100 CB .

NJOFTIM PËR SHITJE ME ANKAND
1.Permbaruesi gjyqesore Genti Bushati nxjerr per shitje ne ankand pasurine  me te dhenat  :
 “Ndertese njekateshe industriale”  me nr pasurie 10/7/ND , Volumi 24 , Faqe 143, me siperfaqe
ndertimore  1 235  m2 , Zona kadastrale 8592, e ndodhur tek zona industriale e qytetit , pjese
e ish parkut te mallrave   ,  Shkoder .:....e rregjistruar ne favor te   Altin  Salihi etj
2. Çmimi me të cilin do të fillojë shitja në Ankand për pasurinë e siperpershkruar , eshte në vleren
:   16,968,000  ( Gjashtembedhjetemilione e nenteqindegjashtedhjetetete mije) leke .
3. Shitja e pasurise do te behet ( zhvillohet ) me date  10.06.2019  ora 16.16 ne Zyren e permbaruesit
gjyqesore Genti Bushati me adrese Rruga Don Bosko , Perballe Gjykates se rrethit Gjyqesore
Shkoder. Personat e interesuar duhet te derdhin perpara fillimit te ankandit 10 % te vleres si garanci
ne Tirana Bank dega Shkoder  ne nr llogarie 0600-313839-100 CB .
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Ngjarja e 30 janarit në Selitë, dyshohet që ekzekutimi i 50-vjeçarit mund të jetë kryer me pagesë

Vrau ish-policin Arben Bilali, arrestohet Gjergj Cukali
I forti i rrugës "Myslim Shyri" u zbulua nga gjurmët e gishtave dhe ADN-ja

Kush është 40-vjeçari Gjergj Cukali,
furnizuesi me drogë i VIP-ave

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Pas katër muaj he
timesh intensive, poli
cia e Tiranës ka

zbardhur ngjarjen e rëndë ku
mbeti i vrarë ish-efektivi i
policisë, Arben Bilali. Ngjar-
je kjo e ndodhur më 30 janar
të këtij viti afër banesës së
viktimës, në zonën e Selitës,
në kryeqytet. Burime zyrtare
nga policia dje bënë me dije
se në lidhje me ekzekutimin
e 50-vjeçarit është arrestuar
autori i dyshuar, Gjergj Cuka-
li, i njohur si i forti i "Mys-
lym Shyrit" dhe mik me Emil-
jano Shullazin. Një analizë
ADN-je, disa gjurmë gish-
tash në derën e makinës tip
"Mercedes-Benz CLS", e cila
u përdor nga autorët dhe bise-
da telefonike të përgjuara
nga policia dhe Prokuroria e
Tiranës kanë mundur të
identifikojnë të dyshuarin
kryesor të vrasjes së ish-efek-
tivit Bilali. Pas atentatit në
zonën e Selitës, autorët u lar-
guan me makinë duke tentu-
ar që ta djegin në afërsi të
Mjull Bathores, por edhe pse
e spërkatën me benzinë, nuk
arritën ta digjnin atë, pasi
policia arriti në kohë për të
shuar flakët. Këqyrja e
mëvonshme në makinën e
përdorur në atentatin që
tronditi Tiranën  evidentoi
prova të forta për sa u për-
ket autorëve.  Ndërkohë, për
hetuesit e çështjes ngelet
ende i paqartë motivi që çoi
40-vjeçarin në ekzekutimin e
Bilalit mesditën e 30 janarit,
ndërsa hetimet janë përqen-
druar në dy pista kryesore.
Sipas TV Klan, ka dyshime
se ekzekutimi mafioz i 50-
vjeçarit mund të jetë kryer
për prishjen e pazareve të
drogës, ndërsa një pistë tjetër
është që vrasja mund të jetë
porositur nga persona të
tjerë (vrasje me pagesë).

Hetuesit dyshojnë se në real-
izimin e vrasjes së 50-
vjeçarit, Cukali është ndih-
muar të paktën edhe nga një
person tjetër që ndodhej së
bashku me të në mjet ditën e
ngjarjes. Më herët për këtë
vrasje, me akuzën e vepri-
meve që pengojnë zbulimin e
së vërtetës është arrestuar
edhe Arben Tirana (Xhetani),
banues në Shkozë. Ky i fun-
dit (dyshohet se ka ndih-
muar ekzekutorët për t'u lar-
guar nga vendi i ngjarjes) u
prangos më 2 maj të këtij viti
policia e Tiranës, ndërsa ka
qenë disa herë i proceduar
për vjedhje. Momentalisht
Xhetani ndodhet në masën e
"arrestit në burg" të caktuar
nga Gjykata e Tiranës.
EKZEKUTIMI I POLICITEKZEKUTIMI I POLICITEKZEKUTIMI I POLICITEKZEKUTIMI I POLICITEKZEKUTIMI I POLICIT

Ish-polici u ekzekutua me
breshëri automatiku më 30
janar të 2019-ës. Bilali udhë-
tonte me mjetin tip "Hyun-
dai" me targa AA867HX, kur
u qëllua për vdekje me 14
plumba. Autorët pasi kanë
qëlluar në drejtim të ish-efek-
tivit të Policisë së Shtetit
janë larguar nga vendngjar-
ja me një makinë tip "Benz-
Mercecdes". Për shkak të
plagëve të marra, ish-efek-

tivi i policisë nuk arriti të
mbijetonte edhe pse ndihma
mjekësore iu dha në kohë
rekord. Pas ngjarjes së
rëndë, policia bëri me dije se
dyshohet që krimi të ketë si
motiv hakmarrjen. Kjo pasi
familja e Bilalit ka qenë në
konflikt me një familje në
kryeqytet, përplasje të cilat
kanë prodhuar disa të vrarë.
Mes të cilëve edhe dy
vëllezër të Bilalit të ekzeku-
tuar në 1997 dhe 2010 në po
të njëjtën zonë, atë të Selitës,
ku u qëllua edhe ish-oficeri i
policisë. Arben Bilalit i kish-
in vrarë më herët edhe dy
vëllezërit. I përfshirë në këto
përplasje fillimisht ka qenë
Bujar Bilali i vrarë në një
atentat në vitin 1997 nga një
grup kriminal rival të dys-
huar si të përfshirë në rrje-
tin e trafikut të drogës dhe
prostitucionit. 13 vite më
pas, në gusht të vitit 2010
ekzekutohet në zonën e Sel-
itës Leonard Bilali, vëllai i
vogël i Bujarit dhe Arbenit.
Në maj të vitit 2010 Arben
Bilali i kishte shpëtuar një
atentati me armë zjarri
pranë stacionit të fundit të
Tiranës së Re, duke mbetur i
plagosur nga kjo ngjarje.

Ekzekutori i dyshuar i
Arben Bilalit është një

kontingjent i njohur për po-
licinë. Më 24 nëntor 2006,
gjykata e dënoi Gjergj Cuka-
lin me akuzën e heqjes së
paligjshme të lirisë ndaj sh-
tetasit Fajton Demirlika në
vitin 2004. Dënimi i dhënë
ndaj Cukalit ishte 10 vjet
burg, ndërkohë fajtorë u de-
klaruan edhe pesë persona
të tjerë në lidhje me ngjar-
jen e pengmarrjes së
ndodhur në rrugën "Myslym
Shyri". Ngjarja kishte si
motiv një konflikt për 100
mijë euro. Ndërkohë që ai
mbaroi dënimin për peng-
marrjen e Demirlikës, i ndi-
hmuar edhe nga amnistia që
i fali një vit burg, problemet
e të riut me policinë nuk
kanë mbaruar. Më 20 gusht
2012, nga komisariati i poli-
cisë nr.2 Tiranë u krye arresti-

mi i Cukalit. Arrestimi i tij
është bërë asokohe, pasi sipas
policisë, gjatë një kontrolli iu
gjet një pistoletë pa leje dhe 17
fishekë. Ndërsa, në korrik të
vitit 2016, policia finalizoi një
aksion pas hetimeve të
prokurorisë për grupin e
Gjergj Cukalit. Gjatë hetimit

për personat shpërndarës të
drogës (kokainë) u konstatua
se furnitori i tyre kryesor ish-
te pikërisht Gjergj Cukali.
Rrejti që furnizonte Cukali
me kokainë vepronte me
klientë VIP dhe mbulonte
lokalet dhe zonën e ish-
Bllokut kryesisht.

I arrestuari Gjergj Cukali Ish-polici i vrarë, Arben Bilali

Momenti iarrestimit të Cukalit

SHOQËRIA PËRMBARUESE PRIVATE “E.P.S.A”
SHPK NJOFTON SHPALLJEN E  ANKANDIT PER:

1- “Pyll” me sip. 59.800 m2, Nr. Pas. 1/187, Vol.14, Fq.15, ZK 3101,,  e ndodhur ne
Qerret, Kavaje. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Banka Raiffeisen sha. Çmimi
me të cilin fillon ankandi është 3.119.364 Euro . Ankandi zhvillohet datë 24.06.2019
ora 16.00 në adresen Rr.”I. Qemali”, Pall.”Fratari”, K.6,Tirane.
2- “Truall+ Ndertese” me sip. 701.2 m2 dhe ndertese 156.2 m2, Nr. Pas. 4/167,
Vol.13, Fq.77, ZK 8360,  e ndodhur ne Tirane. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te
Tirana Bank sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 660.240 Euro . Ankandi
zhvillohet datë 14.06.2019 ora 16.00 në adresen Rr.”I. Qemali”, Pall.”Fratari”,
K.6,Tirane.
3- “Apartament” me sip. 417 m2, Nr. Pas. 1/312+1-54, Vol.25, Fq.12, ZK 8370,  e
ndodhur ne Tirane. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Tirana Bank sha. Çmimi
me të cilin fillon ankandi është 216.561 Euro . Ankandi zhvillohet datë 14.06.2019
ora 16.00 në adresen Rr.”I. Qemali”, Pall.”Fratari”, K.6,Tirane.
4-”Njesi” me sip. 256.1 m2, Nr. Pas. 1/330+1-N18, Vol.31, Fq.135, ZK 8370,  e
ndodhur ne Tirane. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Tirana Bank sha. Çmimi
me të cilin fillon ankandi është 161.343 Euro . Ankandi zhvillohet datë 14.06.2019
ora 16.00 në adresen Rr.”I. Qemali”, Pall.”Fratari”, K.6,Tirane.
5-”Njesi” me sip. 248 m2, Nr. Pas. 1/330+1-N19, Vol.31, Fq.142, ZK 8370,  e ndodhur
ne Tirane. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Tirana Bank sha. Çmimi me të cilin
fillon ankandi është 156.240 Euro . Ankandi zhvillohet datë 14.06.2019 ora 16.00 në
adresen Rr.”I. Qemali”, Pall.”Fratari”, K.6,Tirane
Per cdo informacion kontaktoni ne tel. 04 2262711 ose ne www.epsa.al

info@primall.al www.primall.al

Shoqeria PRIMALL shpk , distributor I autorizuar per Shqiperine e
markave te kompanise nderkombetare “JT International”, njofton mbi
cmimin e produkttit  te  ri qe do tregetohet duke filluar nga data 05/06/
2019 i cili eshte si me poshte:

Njoftimi behet ne perputhje me udhezimin  Nr.6 date 30/01/2015 te
Ministrise se Financave “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën
e Shqipërisë”( i ndryshuar)

Marka Cmimi  perfundimtar me date 05 Qershor   
(TVSH e perfshire) 

Winston Silver  250 

Rr.Ibrahim Rugova
Pallati Kontakt nr.10,
kati 41000 Tirana,
Albaniat. +355 44 500
909f. +355 44 500 910
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LISTA E SUBJEKTEVE PËRFITUES NGA FONDI I ALUIZNI‐t                                                                  

( Kësti i parë, i dytë, i tretë, i katërt dhe i pestë ‐ në total 70% ‐ grupi i shtatëdhjetë )                                    
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1 83‐A 29.10.2013 FADIL SHAHIN HAMITI TIRANE 8320

13/314 

13/309 

13/310 

14/137 

13/311 

13/312 

13/313

2 819‐F 21.08.2015 TIRANE 8170 9/99

3 820‐F 21.08.2015 TIRANE 8170 9/99

4 819‐G 21.10.2015 TIRANE 8170 9/99

5 820‐G 21.10.2015 TIRANE 8170 9/99

6 819‐H 31.03.2016 TIRANE 8170 9/99

7 820‐H 31.03.2016 TIRANE 8170 9/99

8 2149‐G 15.04.2019 TIRANE 8170 9/100

9 2150‐G 15.04.2019 TIRANE 8170 9/102

10 2151‐G 15.04.2019 TIRANE 8170 9/100

11 2152‐G 15.04.2019 TIRANE 8170 9/110

12 2153‐G 15.04.2019 TIRANE 8170 9/110

13 2155‐G 15.04.2019 TIRANE 8170 9/102

14 2156‐G 15.04.2019 TIRANE 8170 9/100

15 2157‐G 15.04.2019 TIRANE 8170 9/102

16 2158‐G 15.04.2019 TIRANE 8170 9/100

17 2159‐G 15.04.2019 TIRANE 8170 9/102

18 2160‐G 15.04.2019 TIRANE 8170 9/99

19 1046‐A 07.04.2016 DHIMITER KOSTANDIN GJINI ELBASAN 8526 314/38/2

20 1017‐B 27.05.2016 MUSTAFA DILAVER CANI ELBASAN 8527 89/2

21 236‐H 15.07.2016 FATMIR ALI TOPI TIRANE 8120 8/462

22 1017‐C 19.07.2016 RUDINA ADEM DYLGJERI ELBASAN 8527 89/2

23 1017‐E 29.07.2016 SAMI FATMIR SOJLI ELBASAN 8527 89/2

24 1147‐B 16.08.2016 FEJZULLA ARIF GOGOFTI ELBASAN 8526 442/5/4

DENIS  SKENDER SAUKU

ERJON HAMDI BILALI

BESIM XHEMAL SAUKU

25 236‐I 24.03.2017 SHPRESA ALI PESJAKA TIRANE 8120 8/462

26 236‐J 24.03.2017 GEZIM ALI TOPI TIRANE 8120 8/462

27 236‐K 27.03.2017 INDRIT SKENDER TOPI TIRANE 8120 8/462

28 1249‐C 14.09.2017 MIT`HAT ZENEL HIDAJ TIRANE 8180 8/785

29 819‐I 10.01.2018 TIRANE 8170 9/99

30 820‐I 10.01.2018 TIRANE 8170 9/99

31 1604‐A 17.01.2018 JUSUF KASEM SPAJA TIRANE 3976 97/15

32 1626‐A 22.01.2018 DURRES 8517 69/14

33 1661‐A 23.01.2018 DURRES 8517 69/14

34 1662‐A 23.01.2018 DURRES 8517 69/14

35 1663‐A 23.01.2018 DURRES 8517 69/14

36 1786‐A 01.03.2018 RUKIJE QAMIL QESJA ELBASAN 8522 14/178

37 1831‐A 23.03.2018 ESAT BRAHIM BUSHATI SHKODER 8594 8/225

38 1834‐A 23.03.2018 VELI SHAQIR SUMA SHKODER 8597 18/212

39 1834‐B 27.03.2018 LEJLA SHAQIR HYSA SHKODER 8597 18/212

40 1017‐F 02.04.2018 DALIP KADRI BAKALLI ELBASAN 8527 89/2

41 659‐O 03.05.2018 PRANVERA SHABAN BEJA TIRANE 8160 4/190

42 1901‐A 09.05.2018 MYFTAR ASLLAN  CENAJ KUKES 2315 51/23

43 1923‐A 16.05.2018 ADRIAN  ENVER GJINISHI ELBASAN 8523 8/109

44 1930‐A 21.05.2018 BAHRI ABDULLAH JUBICA SHKODER 8597 19/193

45 1930‐B 21.05.2018 LULZIM MUSA KASTRATI TIRANE 8597 19/193

JORGJI TODI BANA

VERA ENVER KOÇI

51 2121‐A 17.07.2018 BEHEXHET RYZHDI HASEQIU ELBASAN 8527 183/31

52 2127‐A 17.07.2018 KUJTIM HALIL MAÇI TIRANE 8180 5/132

53 2029‐A 27.09.2018
DIMITRIOS          

VASO

MERCURIUS    

LISIMAK

KONDI              

KONDI
KORCE 8562 8/582

54 2049‐B 07.11.2018 ELBASAN 8527 181/6

55 2048‐B 07.11.2018 ELBASAN 8527 133/4

56 2221‐M 17.01.2019 ELBASAN 8527 181/1

57 1213‐E 15.11.2018 TIRANE 8120 8/471

58 1215‐E 15.11.2018 TIRANE 8120 8/473

59 1214‐C 15.11.2018 TIRANE 8120 8/474

60 2229‐B 15.11.2018 TIRANE 8120 8/470

61 2230‐C 15.11.2018 TIRANE 8120 8/473

62 2260‐A 24.12.2018 ENKELA HAMDI BALLA VLORE 8604 3/208

63 2265‐A 26.12.2018 TIRANE 8190 3/349

64 2264‐A 26.12.2018 TIRANE 8190 3/236

65 2264‐B 26.12.2018 LUAN XHEMAL MUMAJESI TIRANE 8190 3/236

66 2260‐B 26.12.2018 MAJLINDA NEXHDET VEIZI VLORE 8604 3/208

67 2287‐A 31.12.2018 SHQIPONJA IBRAHIM VATHI TIRANE 8120 6/983

68 1547‐B 11.01.2019 ARBEN SHEFQET HOXHA TIRANE 8170 3/264

69 2260‐C 15.01.2019 ALBA FATOSH BALLA VLORE 8604 3/208

70 2264‐D 18.01.2019 AISHE HYSEN PULLEJA TIRANE 8190 3/236

71 2264‐E 18.01.2019 AGIM HYSEN MUMAJESI TIRANE 8190 3/236

72 948‐N 31.01.2019 TRENDAFILE  QAMIL LEKA TIRANE 8330 5/70

73 2349‐A 13.02.2019 ILIR ZENI ÇAUSHI TIRANE 8330 3/787

74 783‐E 13.02.2019 LULZIM ARIF ZHILLA TIRANE 8190 2/196

75 2362‐A 27.02.2019 MYZEJEN MUSTAFA SEFERI TIRANE 8190 13/561

76 2393‐A 08.03.2019 DURRES 8518 7/328

77 2396‐A 11.03.2019 DURRES 8518 7/328

78 1309‐E 11.03.2019 MEVLUDE HASAN MIRAKU ELBASAN 8527 275/2

79 2397‐C 15.03.2019 MIRJAM SAMI NDINI ELBASAN 8527 1314/23

80 2406‐A 15.03.2019 ALBERT KUJTIM MALO VLORE 8604 17/39

81 1224‐L 19.03.2019 FATBARDHA RRAPUSH PRELASHI ELBASAN 8526 2174/1

82 83‐B 21.03.2019 DHURATA CENO MERIZAJ TIRANE 8320

13/314 

13/309 

13/310 

14/137 

13/311 

13/312 

13/313

83 1142‐K 09.04.2019 EMINE BEDRI  SHIMA TIRANE 8230 5/405

84 2062‐B 09.04.2019 ELBASAN 8526 9/71

85 2433‐A 09.04.2019 ELBASAN 8526 9/71

86 2260‐E 11.04.2019 LAURETA BARDHOSH HIBROJ VLORE 8604 3/208

87 2036‐L 12.04.2019 PRANVERA FERIT ALLA  ELBASAN 8526 2276/1

88 1035‐P 16.04.2019 REFIK HAXHI ABAZI TIRANE 8190 15/387

89 661‐J 17.04.2019 ARTUR SEIT ZAJMI TIRANE 8340 5/338

90 2433‐B 18.04.2019 ARDJANA XHEVDET BRAJA ELBASAN 8526 9/71

91 1142‐L 26.04.2019 ARJAN QEMAL TROPLINI TIRANE 8230 5/405

92 2506‐A 20.05.2019 ARBEN BESIM FAGU TIRANE 8120 4/335

FROSINA ANDON KAVAJA

IKMETE SAFET MULLAJ

LILIANA JETON LIKU

SOKOL ENVER ÇELA

VJOLLCA QEMAL ARAPI

Tokat e zënë nga ndërtimet pa leje, pronarët marrin 70% të vlerës së pronës

ATP: Lista me 92 pronarët
që marrin 131 milionë lekë
Agjencia, përfituesit në të gjithë vendin

Agjencia e Trajtimit të
Pronave ka përfund
uar procesin e shqyr-

timit për 92 kërkesa të para-
qitura nga subjektet për-
fituese, pronarë të pasurive
të paluajtshme, pronë pri-
vate, të prekura nga ndër-
timet informale, që përfi-
tojnë deri më tani kompen-
simin në vlerë në masën 70%
të shumës së përgjithshme
në të holla, të miratuar me
Vendimet përkatëse të
Këshillit të Ministrave. Fon-
di i vënë në dispozicion të
përfituesve është 131 milionë
lekë dhe pronarët janë nga
12 qarqe të vendit.
KOMPENSIMIKOMPENSIMIKOMPENSIMIKOMPENSIMIKOMPENSIMI

Procesi i shqyrtimit të
këtyre kërkesave dhe i
shpërndarjes së fondit të
kompensimit është bazuar
në ligjin nr.9482, datë
03.04.2006 "Për legalizimin,
urbanizimin dhe inte-
grimin e ndërtimeve pa
leje", i ndryshuar, në Ven-
dimin e Këshillit të Minis-
trave nr.383, datë 19.05.2010
"Për përcaktimin e proce-
durave të shpërndarjes së
fondit të kompensimit në
vlerë për pronarët e pasur-
ive të paluajtshme, pronë
private, që preken nga
ndërtimet informale", i
ndryshuar dhe në ven-
dimet përkatëse të Këshil-
lit të Ministrave, në të cilët
është përcaktuar masa e
shpërblimit për secilin pr-
onar. "Për 92 kërkesat e më-
sipërme, për të cilat ka për-
funduar procesi i shqyrtim-
it nga ana e ATP-së, ka re-
zultuar se dokumentacioni
i tyre është në përputhje me
kriteret e përcaktuara në
Vendimin e Këshillit të
Ministrave nr. 383, datë
19.05.2010 'Për përcaktimin
e procedurave të shpërn-
darjes së fondit të kompen-
simit në vlerë për pronarët
e pasurive të paluajtshme,
pronë private, që preken
nga ndërtimet informale",
i ndryshuar. 92 kërkesat e
miratuara përfitojnë kës-
tin e parë, të dytë, të tretë,
të katërt dhe të pestë të
kompensimit në të holla në
një total prej 70% të vlerës
totale të miratuar me
VKM-të përkatëse. Fondi
financiar që shpërndahet
nga ATP për këto 92 kërke-
sa është në vlerën 131 208
931,78 lekë", - thuhet në
njoftimin e ATP-së. Të
dhënat në lidhje me pasur-
itë që kompensohen dhe
mbi gjeneralitetet e subjek-
teve përfitues publikohen
nga "Gazeta Shqiptare".
Agjencia e Trajtimit të
Pronave (ATP) njofton sub-
jektet e interesuara se vler-
at përkatëse për secilin për-
fitues do të jenë disponibël
në llogaritë e tyre në
bankat e nivelit të dytë pas
përfundimit të procedurave
të transfertave bankare në
ditët në vazhdim.

RAPORTI I INSTAT

Jo vetëm Tirana, por i
gjithë vendi kthehet në

shesh ndërtimi. Në tre
muajt e parë të vitit janë
firmosur 245 lejë ndërtimi
në të gjithë vendin. Vetëm
në kryeqytet janë dhënë 94
leje për ndërtim. Shifrat
bëhen të ditura nga Insti-
tuti i Statistikave, sipas të
cilit mësohet se numri i le-
jeve të ndërtimit u rrit
përsëri në tremujorin e
parë të këtij viti. Sipas të
dhënave nga Instituti i
Statistikave, gjatë tre
muajve u dhanë 245 leje
ndërtimi, në rritje me 11%
krahasuar me të njëjtën
periudhë të një viti më
parë. Prej afërsisht tre
vjetësh, lejet e ndërtimit
po rriten me ritme të shpe-
jta. Kjo kohë përkon afër-
sisht me heqjen e morato-
riumit për dhënien e lejeve
të reja dhe me aplikimin e
sistemit të lejeve 'online'.
Zhbllokimi administrativ
i lejeve, por edhe përmirë-
simi gradual i ekonomisë
kanë shtuar kërkesën për
ndërtime të reja. Gjithash-
tu, një efekt në rritjen e
numrit të lejeve po jep
edhe kufizimi i të ndërtu-
arit pa leje. Nga 161 leje për
ndërtime rezidenciale
gjithsej, rreth 80% u
takon ndërtimeve me më
pak se dy kate. Sipas IN-
STAT, lejet e miratuara për
ndërtesa banimi zinin
rreth 66% të numrit total
të lejeve, ndërsa ndërtesat
për qëllime tregtare dhe in-
dustriale përbënin 34% të
lejeve të dhëna. Kjo tregon
se tendenca e investimeve
në pasuri të paluajtshme
nga bizneset ngelet pozi-
tive. Në tremujorin e parë
të vitit u dhanë 28 leje për
ndërtimin e hoteleve të
reja. Ky segment i tregut
po shfaq gjallëri të lartë, i
nxitur edhe nga rritja e
vazhdueshme e turizmit
në vitet e fundit. Edhe për
tremujorin e parë të këtij
viti qarku me numrin më
të madh të ndërtimeve të
reja të miratuara ishte Ti-
rana. Numri total i lejeve
të ndërtimit ishte 94, në
rritje me 45% krahasuar
me të njëjtën periudhë të
vitit të kaluar. Pjesa tjetër
e lejeve të ndërtimit u
përqendrua sidomos në
qarqet e Fierit, Durrësit
dhe Elbasanit.

U dhanë 245
leje ndërtimi
për tre muaj,
94 vetëm në

Tiranë

45 1930‐B 21.05.2018 LULZIM MUSA KASTRATI TIRANE 8597 19/193

46 2025‐A 26.06.2018 SHPETIME HAXHI ALLUSHI TIRANE 8230 1/161

47 2054‐C 04.07.2018 LUAN SHABAN DERVISHI TIRANE 8170 2/78

48 2054‐B 04.07.2018 FITNETE SHYQYRI DERVISHI TIRANE 8170 2/78

49 2054‐A 04.07.2018 MARSIDA MUSTAFA DERVISHI TIRANE 8170 2/78

50 2054‐D 04.07.2018 BUJAR SULEJMAN CASLLI TIRANE 8170 2/78

Fondi financiar
që shpërndahet

nga ATP për
këto 92 kërkesa
është në vlerën
131 208 931,78

lekë", - thuhet
në njoftimin e

ATP-së.Foto ilustruese

Ornela Manjani
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Agjencia e Kadastrës
Shtetërore publikon
listën me 2 mijë per-

sona që kanë ndërtuar pa leje
dhe do të marrin tapitë për
truallin. Përfituesit janë në
12 qarqe të vendit. Agjencia e
Kadastrës Shtetërore pub-
likon listën e plotë me për-
fituesit e tapive dhe sipërfaqet
takuese për secilin, të mirat-
uar nga Këshilli i Ministrave.
Agjencia Shtetërore e Kadas-
trës bën të ditur se përfitues-
it do të pajisen me certi-
fikatën e pronësisë brenda
afateve ligjore. Vendimi me
listën e përfituesve është botu-
ar në Fletoren Zyrtare dhe
tani pritet vetëm regjistrimi
i tyre. Qeveria ka miratuar
kalimin e së drejtës së pronë-
sisë në favor të subjekteve
përfituese për mbi 1 mijë par-
cela ndërtimore të objekteve
të legalizuara dhe kompen-
simin financiar të pronarëve
të pasurive të paluajtshme që
preken prej tyre, ku përfitojnë
rreth 2 mijë familje. Përfitues-

it janë në Qarkun Berat,
Qarkun Elbasan, Qarkun
Durrës, Qarkun Tiranë,
Qarkun Fier, Shkodër, Vlorë,
Gjirokastër, Kukës dhe Korçë.
Agjencia Shtetërore e Kadas-
trës do të regjistrojë sipër-
faqet takuese dhe do të japë
certifikatën e pronësisë.
KALIMI I PRONËSISË

Kalimi i së drejtës së
pronësisë mbi parcelën ndër-
timore të objektit pa leje
bëhet sipas dispozitave të
Kodit Civil. Sipërfaqja e par-

celës, për të cilën miratohet
kalimi i së drejtës së pronë-
sisë nuk mund të jetë më e
madhe se trefishi i sipërfaqes
së bazës së ndërtimit dhe për
ndërtimet pa leje me funk-
sion banimi jo më shumë se
500 m². Sipërfaqet mbi masat
e përcaktuara në këtë pikë,
të cilat për shkak të për-
masave ose konfiguracionit
nuk mund të shfrytëzohen
më vete për ndërtim, i shit-
en poseduesit të ndërtimit
pa leje sipas vlerës së

pronës, të miratuar me ven-
dim të Këshillit të Minis-
trave, vetëm nëse ka shpre-
hur më parë vullnetin
nëpërmjet një kërkese me
shkrim. Pasi është miratu-
ar kalimi i pronësisë për par-
celat ndërtimore, është
miratuar edhe kompensimi
për pronarët. Këshilli i Min-
istrave ka miratuar edhe
masën e kompensimit finan-
ciar për pronarët e pasurive
të paluajtshme që preken
nga ndërtimet e legalizuara.

Referuar kartelave të pasur-
ive sipas ZVRPP-së sipërfaq-
ja është 33 964,81 m² dhe
vlera totale e kompensimit
financiar është 229 092 338
lekë. Qeveria ngarkon Zyrat
Vendore të Regjistrimit të
Pasurive të paluajtshme Be-
rat, Elbasan, Librazhd, Dur-
rës, Tiranë, Lushnjë, Sh-
kodër, Korçë, Lezhë, Vlorë,
Sarandë, Gjirokastër, Kava-
jë dhe Kukës të regjistrojnë
brenda 5 (pesë) ditëve nga
hyrja në fuqi e këtij vendi-

mi, kalimin e së drejtës së
pronësisë së parcelave ndër-
timore dhe hipotekën ligjore
mbi to, në përputhje me për-
caktimet e pikave 15 e 16, të
vendimit nr.1095, datë
28.12.2015, të Këshillit të Min-
istrave, "Për përcaktimin e
rregullave të bashkërendim-
it të punës, ndërmjet ALU-
IZNI-t dhe ZQRPP-së dhe të
procedurave apo kufizimeve
që zbatohen për efekt të
regjistrimit të pasurive të
legalizuara".

Agjencia e Kadastrës do të regjistrojë sipërfaqet dhe do të japë certifikatën e pronësisë

Ndërtimet pa leje, lista me 2
mijë pronarët që marrin tapitë
Përfituesit në Elbasan, Durrës, Tiranë, Fier, Shkodër, Vlorë

Ornela Manjani

LISTLISTLISTLISTLISTA ME 2 MIJË PRA ME 2 MIJË PRA ME 2 MIJË PRA ME 2 MIJË PRA ME 2 MIJË PRONONONONONARËT QË MARRIN ARËT QË MARRIN ARËT QË MARRIN ARËT QË MARRIN ARËT QË MARRIN TTTTTAPITËAPITËAPITËAPITËAPITË
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Sipas legjislacionit sh
qiptar, disa kategori
pensionistësh, por

edhe individë të tjerë në ven-
din tonë mund të përfitojnë
disa kompensime që merren
për arsye të paracaktuara si
dhe pensione të veçanta.
"Gazeta Shqiptare" zbardh
sot procedurën, kriteret dhe
dokumentacionin që duhet
të plotësojnë individët e in-
teresuar për të marrë këtë
pagesë. Masa e kësaj të fun-
dit do të përllogaritet nga
Instituti i Sigurimeve Sho-
qërore. Përkatësisht indi-
vidët që plotësojnë kushtet
mund të përfitojnë kompen-
sime të llojeve të ndryshme,
si ai i shpenzimeve nga
ndryshimi i çmimit të en-
ergjisë elektrike e lëndëve
djegëse, kompensimi i për-
fituar nga ndryshimi i
çmimit të bukës, vajgurit
apo gazit të lëngshëm, si
dhe kompensim i të
ardhurave mujore të pen-
sionistëve. Por, këto ko-
mpensime mund të përfito-
hen edhe në rastet kur indi-
vidët janë në ngarkim të
pensionistëve apo kategori-
zohen si shtresa në nevojë.
Gjithashtu, ata mund të
marrin pensionin e posaçëm
shtetëror, atë për merita të
veçanta, pensionin e dhënë
për invalidët e luftës e shpër-
blimin për veteranët.
KOMPENSIMI DERI
NË 190 LEKË

Kompensimin e të
ardhurave mujore të pen-
sioneve të qytetit deri në
masën prej 190 lekësh e për-
fitojnë të gjitha pensionet e
pjesshme të pleqërisë, të in-
validitetit dhe pensionet e
pjesshme familjare të qy-
tetit. Të gjitha pensionet e
plota minimale të pleqërisë,
invaliditetit dhe familjare të
qytetit si dhe të gjitha pen-
sionet e pleqërisë dhe famil-
jare të qytetit, pasi t'iu jenë
llogaritur të gjitha kompen-
simet.
KOMPENSIM DERI
NË 200 LEKË

Këtë lloj kompensimi mbi
të ardhurat mujore të pen-
sioneve të qytetit në masën
deri në 200 lekë e përfitojnë
të gjitha pensionet e
pjesshme të pleqërisë, të in-
validitetit dhe pensionet e
pjesshme familjare të qy-
tetit. Gjithashtu, këtë për-
fitim e marrin të gjitha pen-
sionet e plota minimale të

pleqërisë, invaliditetit dhe
familjare të qytetit si dhe të
gjitha pensionet e pleqërisë
dhe familjare të qytetit, pasi
t'u jenë llogaritur të gjitha

kompensimet. Kjo e ardhur
është pjesë përbërëse e të
ardhurave nga pensioni dhe
përfitohet së bashku me pen-
sionin.

Instituti i Sigurimeve Shoqërore: Sa do të jetë kompensimi për çmimin e bukës

Cilat janë kategoritë e pensionistëve
që do të marrin kompensime shtesë
Pagesë ekstra nga 190 deri në 760 lekë, kriteret

Voltiza Duro

Në buxhetin e shtetit
parashikohet ko-

mpensimi deri në 690 lekë
edhe për të ardhurat mu-
jore të pensioneve të fs-
hatit për të gjithë ata që
marrin pension pleqërie,
invaliditeti dhe familjar
fshati. Përfitues nga ky
kompensim mund të jenë
të gjithë ata që marrin
pensione të pleqërisë të
plota dhe të pjesshme, ata
që përfitojnë pension in-
validiteti të plotë, të
reduktuar apo të
pjesshëm si dhe ata që
marrin pension familjar
të plotë ose të pjesshëm.
"Përfitohet: a) Deri në 690
lekë në muaj, të gjitha
pensionet e pjesshme të
pleqërisë, të invaliditetit
dhe familjar, që përfitojnë
një masë pensioni më të
vogël se pensioni bazë.

KOMPENSIMI DERI
 NË 760 LEKË

ISSH thekson se këtë lloj
kompensimi e përfitojnë të
gjitha pensionet e pleqërisë,

të plota, të pjesshme, të
reduktuara, pensionet e in-
validitetit të plotë, të reduk-
tuar, të pjesshëm dhe pensio-
net familjare të plota, të

pjesshme të qytetit.
KOMPENSIMI NGA
NDRYSHIMI I ÇMIMIT
TË ENERGJISË

ISSH bën me dije se ko-
mpensimin e shpenzimeve
nga ndryshimi i çmimit të
energjisë elektrike dhe
lëndëve djegëse në masën 350
dhe 700 lekë e përfitojnë të
gjitha kategoritë e pension-
eve të pleqërisë, të invalidi-
tetit dhe ato familjare të qy-
tetit dhe në masën 200 lekë
pensionet e pleqërisë, të in-
validitetit dhe familjare, kur
përfituesit banojnë në fshat.
Pensionistët e fshatit, kur
banojnë në qytet përfitojnë
350 lekë. Për të përfituar 350
lekë apo 200 lekë kompensim,
kategoritë e sipërpërmen-
dura duhet të dorëzojnë një
deklaratë personale dhe një
fotokopje të kontratës të
energjisë elektrike nga Op-
eratori i Shpërndarjes së
Energjisë Elektrike. Ndër-
sa, për të përfituar 700 lekë
kompensim duhet dorëzuar
gjithashtu edhe një certi-
fikatë familjare, kur fëmijët
në ngarkim janë deri në 18
vjeç e ata që vazhdojnë sh-
kollën deri në 25.
KOMPENSIMI
NGA NDRYSHIMI I
ÇMIMIT TË BUKËS

Në buxhetin e shtetit ësh-
të përllogaritur edhe një
masë kompensuese për të
gjithë ata që preken nga
ndryshimi i çmimit të
bukës, vajgurit dhe gazit të
lëngshëm, në masën prej 150
lekësh. Respektivisht kjo
masë pagese përfitohet nga
pensionet e pleqërisë, të in-
validitetit dhe pensionet
familjare të qytetit.
KOMPENSIMI DERI
NË 500 LEKË

Në bazë të ligjit "Për ko-
mpensimin e të ardhurave
mujore të pensionistëve",
këtë lloj kompensimi deri në
500 lekë e përfitojnë të gjitha
pensionet e pleqërisë, të plotë,
të pjesshëm, të reduktuar dhe
pensionet familjare të plota e
të pjesshme të qytetit.

Kush mund të marrë deri në
690 lekë kompensim, llogaritja

Kjo llogaritet si raport i
produktit të shumëzimit të
pensionit të caktuar me 690
lekë dhe prodhimi që del,
pjesëtohet me pensionin
bazë të miratuar. b) 690 lekë
në muaj, të gjitha pensionet
e plota minimale të
pleqërisë, të invaliditetit dhe
familjare. c) Deri në 690 lekë
në muaj, për të gjitha pen-
sionet e pleqërisë, të invalid-
itetit dhe familjar, që e kanë
kufirin deri tek shuma e pen-
sionit të plotë bazë minimal
plus 690 lekë dhe nga kjo
shumë zbresim pensionin e

caktuar brenda këtij kufiri.
d) Kjo e ardhur është pjesë
përbërëse e pensionit dhe
përfitohet së bashku me pen-
sionin", - thekson ISSH.
Ndërkohë, shpërblimi i
luftës apo i njohur si shpër-
blim veterani është një sh-
tesë që u jepet veteranëve
dhe invalidëve të luftës
kundër pushtuesve nazi-
fashistë të popullit shqiptar.
Këtë lloj shpërblimi kanë të
drejtë ta përfitojnë të gjithë
shtetasit shqiptarë dhe të
huaj që luftuan kundër push-
tuesve nazifashistë nga 7

prilli i vitit 1939 deri në
ditën e çlirimit të Sh-
qipërisë; luftëtarët e
inkuadruar në ato njësi
të ushtrisë, që luftuan
jashtë kufijve të atdheut
deri më 09.05.1945. Por,
këtë pagesë mund ta mar-
rin edhe të gjithë ata per-
sona që kanë zhvilluar
veprimtari të organizuar
në ilegalitet, në prapavijë
të armikut e në zona të
çliruara; kryefamiljarët e
atëhershëm të shtëpive të
njohura si baza të luftës
kundër pushtuesve nazi-
fashistë; të burgosurit
dhe të internuarit në
burgjet dhe kampet nazi-
fashiste, brenda dhe jas-
htë vendit si dhe shteta-
sit shqiptarë që kanë
marrë pjesë aktive në
luftën kundër nazifash-
istëve në vende të tjera.

PERFITUESIT
Përkatësisht individët
që plotësojnë kushtet
mund të përfitojnë
kompensime të
llojeve të ndryshme,
si ai i shpenzimeve
nga ndryshimi i
çmimit të energjisë
elektrike e lëndëve
djegëse, kompensimi
i përfituar nga
ndryshimi i çmimit të
bukës, vajgurit apo
gazit të lëngshëm, si
dhe kompensim i të
ardhurave mujore të
pensionistëve.

Instituti i Sigurimeve Shoqërore
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DEBATI

Analiza e akademikut: Si heshtin
për turpin e tyre akademikët

Një javë pas zgjedhjes në krye
të Akademisë së Shkencave
të Skënder Gjinushit, aka-

demiku Artan Fuga vijon të
kundërshtojë emrin e tij. Jo vetëm
se ai u zgjodh pa asnjë kandidat
përballë, por për Fugën ka shkelje
të tjera. Përmes një postimi në pro-
filin e tij në "Facebook", Fuga, thotë
se Gjinushi vijon të jetë në krye të
Partisë Socialdemokrate. Më posh-
të reagimi i plotë,

Me gjithë deklarimet e pavërte-
ta që ka bërë, personi i zgjedhur
nëpërmjet një farse të paligjshme
kryetar i Akademisë së Shkencave,
Skënder Gjinushi, vazhdon:

1. Të jetë kryetar i Partisë Social-
demokrate.

2. Të jetë në listën zyrtare të fletës
së votimit zyrtare të komisionit
qendror të zgjedhjeve të 30 qer-
shorit ku partia e tij figuron me
numrin 28.

Besoj se edhe më skeptiku tash-
më e beson se zgjedhjet në akadem-
inë e shkencave ishin një farsë e
rëndë politike si rezultat i pazarit
të shëmtuar midis tij dhe kryemi-
nistrit Edi Rama sipas parimit: Unë
të jap partinë politike si pjesë e ko-
alicionit qeveritar, kurse ti më jep
mua nëpërmjet Besa Shahinit dhe
Eglantina Gjermenit Akademinë e
Shkencave ku të shtyj pensionin
tim.

Faktet sot janë të botuara.
Gjithçka bëhet në kundërshtim me
ligjin në fuqi sepse sipas tij krye-
tari i një partie politike nuk mund
të jetë as anëtar i Akademisë së
Shkencave dhe jo më kryetar i saj!

Sikurse thekson me të drejtë
media është hera e parë në his-
torinë Akademive të Shkencave në
botë, prej qindra vjetësh, që krye-
tari i Akademisë së Shkencave të
jetë dhe kryetar i një partie politike.
Aq më pak të arrijë të kandidojë në
zgjedhjet politike!

Besoj edhe bufi e kupton tash-
më sesi një Akademi Shkencash me
në krye Partinë Socialdemokrate si
pjesë e koalicionit qeveritar mund
të jetë një institucion i pavarur sh-
kencor që të mbështesë të vërtetën
objektive jashtë interesave poli-
tike!

Bufi e kupton, por një anëtar
Akademie Shkencash nuk e kupton
akoma!

Besoj edhe bufi e kupton sesi do
të zgjidhen tashmë anëtarët e rinj
të Akademisë së Shkencave kur kjo
Akademi shkel me dy këmbët, bru-
talisht, në mënyrë provokative, lig-
jet e shtetit dhe zgjedh kryetar të
saj një kryetar partie. Akademikët
do të jenë të gjithë anëtarë dhe mil-
itantë partish qeveritare!

Nuk përjashtohet që kryetari i
Akademisë së Shkencave t'u
kërkojë akademikëve të anëtarëso-
hen edhe në Partinë Social-
demokrate dhe sikurse ka prova,
një pjesë jo e vogël e tyre edhe mun-
det që kokulur të paraqiten për të
marrë teserat e partisë.

Bufi e kupton këtë, por një
anëtar Akademie Shkencash nuk
e kupton!

Besoj se edhe bufi e kupton që
politika ka uzurpuar rëndë sh-
kencën dhe akademinë e saj,
sikurse ka uzurpuar edhe univer-
sitetet me bordet e mbushura me
militantë politikë që dërgon atje
ministrja e Arsimit. E kupton që

Akademia e Shkencave me anë të
kryetarit të saj është kthyer në
parti politike që me numrin 28 kan-
didon për zgjedhjet e qershorit 2019!

Bufi e kupton, por një anëtar
Akademie Shkencash nuk e kup-
ton!

Turpi dhe skandali ja mbërritën
dhe kanë plasur si ujërat e zeza! Ja
sesi një Akademi Shkencash e kal-
bur, e plakur, e manipuluar nga një
grup individësh që e nuk i shqiten
prej gjysmë shekulli, produkte të
diktaturës në shkencë dhe gënjesh-
tarë që kërkojnë një vend në Aka-
deminë e Shkencave nëpërmjet
miqve dhe vartësve të vjehrrit, u
kthye në parti politike.

Edi Rama i kërcënoi me zhdukje,
braktisi dhe tradhtoi reformimin e
saj, i la të bëjnë në mënyrë të kun-
draligjshme zgjedhje farsë, u jep si
nga xhepi i tij paranë publike ta

përdorin në mënyrë abuzive si
maskë e politikës dhe për interesat
e tyre të fëlliqura, të mbijetojnë në
kalbëzimin dhe parazitizmin e tyre

dogmatik dhe nepotik, por me një
çmim ama: Ju do të ktheheni në një
parti politike për të më shërbyer
mua!
FAKTI U ZBULUA!

Nëpërmjet propozimeve të turp-
shme të Eglantina Gjermenit, një
ish-pjesë e stafit ndihmësadminis-
trativ dhe ish-pedagoge në Univer-
sitetin e Tiranës, me anë të kësaj
Akademie Shkencash të kthyer në
parti politike vasale e qeverisë, Edi
Rama kërkon të kapë dhe kontrol-
lojë politikisht edhe universitetet
e qendrat shkencore të vendit!

Edhe një buf e kupton se Aka-
demia e Shkencave po konkurron
për zgjedhjet politike si parti, por
një anëtar akademie shkencash
nuk e kupton! Shqetësimi është
nëse e kuptojnë profesorët e univer-
siteteve dhe kërkuesit shkencorë!
Apo e kuptojnë dhe nuk bëzajnë
sepse kanë frikë!

Kryetari uzurpator i Akademisë
së Shkencave nuk duhej të ishte
fare anëtar i asaj akademie sepse
ligji ia ndalon, jo më të bëhej kry-
etar i saj! Kjo shkelje ligjore nuk
është sot, por vazhdon me të gjitha
pasojat financiare prej dekadash,
por sot shpallet si provokacion dhe
tallje ndaj ligjit, opinionit publik,
komunitetit universitar të vendit!

Pasi politika qeveritare ka kapur
ekonominë, administratën, kul-
turën, universitetet tani kap duk-
shëm dhe brutalisht edhe shkencën!

Ne jemi si universitarë dhe
kërkues shkencorë nën diktat-
urën tiranike të politikës qeveri-
tare. As në periudhën komuniste
kjo nuk ka ndodhur kurrë!

Duke qenë i paligjshëm si
anëtar i Akademisë së Shkencave
një kryetar partie, ai po shpall me
deklarata publike se është kry-
etar akademie midis kryetarëve të
partive politike dhe kryetar par-
tie politike midis akademikëve.
Këtë model e deklaron si gjendje
normale, ndonëse tërësisht në
kundërshtim me ligjin!

Si i tillë i gjithë procesi është i

Drejtoria e Përgjithshme e
Arkivave organizon nga data
3 qershor deri më 7 qershor
2019, "Javën e Arkivave të
Hapura" në kuadër të 70-vje-
torit të themelimit të Arkivit
të Shtetit. Gjatë këtyre ditëve,
vizitorët do të mund të shohin
proceset e punës që kryhen në
Arkivin Qendror Shtetëror,
nga sektori i vendruajtjes, për-
punimit, mikrofilmimi, digji-
talizimi dhe restaurimi i doku-

ARTAN FUGA:
Rama e Gjinushi e kthyen

Akademinë në parti politike

"JAVA E ARKIVAVE
 TË HAPURA" NIS TË HËNËN

menteve arkivore.
Po ashtu do të mund të shohin

nga afër Kodikët dhe fermanët,
mes të cilëve edhe Kodikët e Be-
ratit, që përbëjnë trashëgiminë më
të vyer tonë Kulturore Kombëtare
dhe që është shfaqur rrallë herë në
publik.

Gjithashtu Drejtoria e

Përgjithshme e Arkivave u bën
thirrje të gjitha shkollave dhe
universiteteve të kontaktojnë
paraprakisht për vizita gjatë
këtyre ditëve, në mënyrë që të
krijohen të gjitha mundësitë
dhe hapësirat të njohjes nga
afër me këto procese, veçanër-
isht për të rinjtë.

paligjshëm.
I paligjshëm urdhri i ministres

së dikurshme Lindita Nikolla, që
e emëron Skënder Gjinushin si
kryetar i grupit të reformës, i
paligjshëm projektligji që anëtari
i paligjshëm ka përpiluar për in-
teresat e tij dhe të grupit të bash-
këpunëtorëve të tij të ngushtë të
përfshirë në veprimtari antilig-
jore, i paligjshëm dhe antikush-
tetues prezantimi i iniciativës lig-
jore të deputetes Eglantina Gjer-
meni në Komisionin përkatës të
Kuvendit të Shqipërisë, të
paligjshme zgjedhjet farsë në aka-
deminë e shkencave që unë kam de-
noncuar pareshtur si anëtar i saj!

Shkencën Edi Rama dhe
Skënder Gjinushi e kanë zhytur
në paligjshmëri!

Unë i bëj thirrje kryetares të
komisionit të Edukimit dhe të
Mjeteve të Informimit Publik,
zonjës Fatjona Dhimitri, të distan-
cohet dhe të denoncojë këto
paligjshmëri, për të mos u bërë
pjesë e tyre si deputete të tjera të
qeverisë atje!

Unë u bëj thirrje akademikëve
të ndershëm që në heshtje votuan
kundër zgjedhjes të paligjshme të
kryetarit të Akademisë së Shken-
cave, të mos qëndrojnë fshehur,
por të dalin hapur kundër kthim-
it të Akademisë së Shkencave në
një organizatë parapolitike për
turpin tonë si akademikë!

Unë iu bëj thirrje grupit uzur-
pator të Akademisë së Shkencave
që sa nuk është shumë vonë të
ndërpresin veprimet e tyre në
kundërshtim me ligjin sepse një
ditë drejtësia, ndonëse vonon nuk
do të harrojë!

Unë i bëj thirrje Presidentit të
Republikës që konform detyrave të
tij kushtetuese të mbajë shënim
dhe administrojë shkeljet ligjore
në zgjedhjen e kryetarit të Akade-
misë së Shkencave, duke mos mirat-
uar një farsë që e zhyt përfundi-
misht në llum e në baltën e paligjsh-
mërisë atë institucion!



SUPLEMENT I PERJAVSHEM Kryeredaktor: Pamela Aliaj-Art Designer: Nevila Samarxhi

do të bëhen prindër? do të bëhen prindër? 
Si qëndron e vërtetaSi qëndron e vërteta

KLEA & ELGITIKLEA & ELGITI

E shtunë 1 Qershor 2019

Nr. 663

SARA DHE LEDIONI SARA DHE LEDIONI 
SËRISH PRINDËRSËRISH PRINDËR

Aty ku vishen Aty ku vishen 
ëndrrat! Ja VIP-at ëndrrat! Ja VIP-at 
në fustane nusërienë fustane nusërie

JA KUSH ËSHTË EMRI I BEBIT TE DYTËJA KUSH ËSHTË EMRI I BEBIT TE DYTË

• HABIT FERO ZBULON DETAJE NGA LIDHJA ME ARBENITËN: JAM SHUMË XHELOZ. 
• MODERATORJA E PRANON PA TURP: S’MË PËLQEN NJË I DASHUR ME 200 EURO RROGË!

GERALDINA SPOSAGERALDINA SPOSA



14 - SPECIALE E shtunë 1 Qershor 2019

Njëra më e bukur se tjetra! Geraldina Sposa zbukuron bukuroshet e skenës shqiptare

Aty ku vishen ëndrrat!
Ja VIP-at në fustane nusërie

Nga çiftet si Marsela Çibukaj dhe Vitmar Basha te kunatat si Elia
Zaharia Leka dhe Gigliola, të famshmit që morën pjesë në event

Pamela Aliaj

Mbrëmjen e së enjtes
është realizuar një
nga sfilatat më të

shumëpritura të nusërisë.
“Geraldina Sposa” nëpërm-
jet ftesave të veçanta ka ftu-
ar shumë njerëz të njohur të
skenës dhe ekranit në pre-
zantimin e koleksionit të saj
të ri të veshjeve në hotel
‘Rogner’. Të ftuar kanë qenë
shumë personazhe të njo-
hur VIP. Të gjithë veshur el-
egantë dhe me shije zg-
jodhën të ndiqnin këtë
event, ndërkohë që person-
azhet kryesore të skenës
ishin bukuroshet e njohura
VIP të ekranit. Duke nisur
nga këngëtarja Venera Lu-
mani, moderatorja Bora Ze-
mani, Vilma Masha, Sara
Kolami, Dojna Mema, etj.
ishin nuset e bukura të
mbrëmjes, të cilat në sfi-
latën e tyre sollën një emo-
cion të veçantë tek të pran-
ishmit me veshjet e tyre të

bardha. Por emocionet nuk
u ndjenë vetëm në skenë,
por edhe të ftuarit kishin
sjellë elektrizimin e tyre në
event. Duke nisur me çiftin
e këngëtarëve që dalin për
herë të parë së bashku,
Marsela Çibukaj dhe Vitmar
Basha që sollën një ndjenjë
të bukur dashurie në atmos-
ferë e deri tek marrëdhënia
e veçantë e kunatave që
duken më tepër si shoqe të
mira, Elia Zaharia Leka dhe
Gigliola Haveriku; të gjitha do
të mund t ’ i  ndiqni në
kolazhin e mëposhtëm të
mbledhur në eventin e bukur
të “Geraldina Sposa” ku me
siguri që në ndonjë nga fus-
tanet do të gjeni veten!
MARSELA ÇIBUKAJ DHE
VITMAR BASHA

Marsela Çibukaj dhe Vit-
mar Basha tashmë nuk fshi-
hen më! Dyshja ka qenë e

pranishme në eventin e sfi-
latës së nusërisë së “Geral-
dina Sposa”. Çifti i njohur i
artistëve kanë zgjedhur të
jenë së bashku në event, si
rrallë herë, dhe, siç shihet
edhe nga fotoja që këngëtar-
ja ka postuar në rrjetet so-
ciale, Vitmari nuk ia ndan
sytë.  Marsela dhe Vitmari
prej pak vitesh janë në një
histori dashurie që fillimisht
u mbajt e fshehtë nga sytë
e publikut e nuk dihet nëse
çifti i muzikantëve po men-
don ta kurorëzojë lidhjen në
martesë. Mos ndoshta
Marsela ka shkruar në even-
tin e nusërisë për të zgjedhur
fustanin e saj të bardhë apo
thjesht vetëm për të shijuar

eventin? Të shohim nëse do
të kemi dasmë së shpejti
ENCA HAXHIA

Këngëtarja e njohur, Enca
Haxhia edhe pse e fam-
shme dhe aktive në ‘Insta-
gram’, nuk është nga ato
personazhe që e sheh
shpesh në vende publike,
dhe pothuajse asnjëherë
nëpër evente.  Duket se
mbrëmjen e së enjtes, për
herë të parë bëri një dalje
publike në eventin e “Geral-
dina Sposa”. E veshur me
një fustan të zi, ngjitur pas
trupit, ndërsa dekolteja e
hapur e Encës me siguri i ka
kthyer shumë koka
mbrëmjen e eventi t .
Këngëtarja ka pozuar në foto



SPECIALE - 15E shtunë 1 Qershor 2019

ndërsa ishte e shoqëruar edhe nga motra
e saj Windi.
ELIA ZAHARIA LEKA DHE GIGLIOLA
HAVERIKU

Vajzat që kanë një dashuri të përbash-
kët, Amosin u shfaqën të buzëqeshura si
përfaqësuese të familjeve në eventin e “Ger-
aldina Sposa”. Princesha, Elia Zaharia Leka
dhe partnerja e aktorit të njohur, Amos Muji
Zaharia, Gigliola Haveriku kanë lënë part-
nerët e tyre në shtëpi mbrëmjen e së en-
jtes dhe kanë shkuar së bashku në eventin
e “Geraldina Sposa”. Dy kunatat kanë
treguar edhe më herët që kanë një mar-
rëdhënie shumë të mirë me njëra-tjetrën, e
njësoj u duk edhe aty teksa kanë pozuar
krah njëra tjetrës.
BUKUORSHET VIP QË VISHEN NUSE

Në kalimin e parë 20 modele të njohura
parakaluan me fustanet më të bukura, mod-
ele autentike të prodhuara nga vetë “Geral-
dina Sposa”. Detajet e fustaneve të punuar
me dorë janë ato që bëjnë diferencën dhe
kanë ndërtuar imazhin unik të “Geraldina
Sposa”. Parakalimi në pasarelë nisi nga
Kaltra Peza, në rolin e Lizës, për të vijuar
më tej me personazhet e famshëm të
skenës si  këngëtarja Venera Lumani, mod-
elja ndërkombëtare Adrola Dushi, modera-
torja Viola Spiro, Dojna Mema, Andresa Am-
brosio, Vilma Masha, Sara Kolami etj.



16 - SPECIALE E shtunë 1 Qershor 2019

Vera erdhi herët! Kida provokon
me fotot seksi në bikini
Këngëtarja e njohur po shijon ditët relaksuese pranë rrezeve të diellit.

Kida gjersa po shijon ambientet e resortit ku ajo po pushon, nuk ka
ngurruar edhe të shfaqet me poza provokative buzë pishinës. Ajo

përmes një imazhi që ka publikuar në ‘Instagram’ , është shfaqur në bikini
të bardha shumë seksi që nxjerrin në pah formën e saj të përkryer fizike.
Duket se artistja nuk e ka lënë aspak pas dore veten dhe është kujdesur,
siç duhet për fizikun e saj.

Vetëm 1 muajshe, vajza e
Diellza Kolgecit
është kopje
e moderatores
Para një muaji modelja shqiptare,

Diellza Kolgeci u bë nënë për herë të
parë. Por sa shumë i ngjan vajza

bukuroshes! Ajo dhe basketbollisti Fisnik
Rugova u bënë prindër të një vajze.  Çifti
vogëlushen e ka pagëzuar me emrin
Helena Rela. Që nga lindja e vajzës çifti
nuk kanë hezituar asnjëherë të publikojnë
fotografi të ndryshme të vogëlushes. Kurse,
1 mujorin e lindjes së vajzës Diellza e ka
shënuar duke publikuar një fotografi të
ëmbël të vogëlushes. “Helena Rela
Rugova. 1 muajshe”, ka shkruar Diellza në ‘Facebook’.

Morena Taraku jep lajmin e
papritur: Së shpejti e gjithë
bota do ta njohë emrin tim
Së fundmi këngëtarja Morena Taraku ka bërë një deklaratë

shumë të fortë në llogarinë e saj në ‘Instagram’, që lidhet me
faktin se së shpejti ajo do bëhet super e famshme. Bukuroshja

e cila prej kohësh jeton në Turqi, ka deklaruar publikisht se së shpejti
e gjithë bota do ta njohë emrin e saj dhe për hir të së vërtetës është
mjaft e paqartë ajo se çfarë ka dashur të thotë këngëtarja me
deklaratën e bërë. Pra, Morena nuk ka përmendur asgjë konkrete,
thjesht ka shkruar këto rreshta: “Emri im është Morena Taraku dhe së
shpejti e gjithë bota do ta njohë emrin tim. Mbajeni mend.”

Habit Fero zbulon detaje nga
lidhja me Arbenitën:
Jam shumë xheloz
Reperi i njohur Fero, i ftuar së fundmi në

emisionin “Ce Soir” ndër të tjera foli
edhe për lidhjen e tij me modelen

bukuroshe, Arbenita Ismajlin. Ai pranoi
publikisht se është i dashuruar, duke e
konsideruar dashurinë e vërtetë gjithçka në
këtë jetë. I pyetur nga moderatori se cili prej të
dyve ishte më xheloz në lidhje, Fero tregoi se
ai bëhet më xheloz për Arbenitën. “Unë jam
më xheloz. Në përgjithësi jam xheloz, edhe
jam xheloz i keq, por çfarë të bëj. S’kam pse
të xhelozoj, por jam xheloz”,- u shpreh reperi.
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Pamela Aliaj

Vetëm një ditë më parë
një nga pronaret e Top
Media, Sara Hoxha

dhe bashkëshorti i saj, Ledi-
on Liço dhanë lajmin e bukur
se do të bëhen prindër për
herë të dytë shumë shpejt!
Ka qenë pikërisht
trashëgimtarja e “Top Chan-
nel” ajo që dha lajmin e bukur
në profilin e saj në ‘Insta-
gram’, ku publikoi një foto me
barkun e rrumbullakosur nga
pushimet e saj ekzotike!
Mami Sara përkëdhelte be-
bushin e saj në bark, e ve-
shur me një palë rroba ban-
jo trup, në foton e publikuar
ku shkruante: “Një tjetër
kryeqytet europian është
rrugës”. Duke qenë se djali i
tyre quhet London, kjo do të
thotë se vëllai ose motra e tij
do të ketë emrin e një kryeqy-
teti europian. Dhe pak minu-
ta nga publikimi i fotos, miqtë
dhe ndjekësit e Sarës, kanë
nisur të japin alternativat e
tyre për emrin e bebushit.
Nëse është vajzë, “Paris”
është emri më i përmendur
në komente, megjithëse nuk
mungon as Roma, duke
qenë se Sara ka jetuar atje!
“Nëse është vajzë, Paris me
siguri!” “From London to Par-
is. Urime !” Çuditërish nuk ka
shumë sugjerime për emra
djemsh, duke qenë se edhe
urimet janë më tepër për një
vajzë! Sara me siguri e ka
menduar emrin, duke qenë
se tani di dhe gjininë e be-
bushit të saj! Ajo besohet të
jetë në 3-mujorin e dytë të
shtatzënisë! Por nga barku i
rrumbullakosur duket në
pamje të parë sikur rrumbul-
lakosja e barkut ka pamje të
një djali e jo një femre. Edhe
pse është vetëm në muajin
e katërt të shtatzënisë në
pamje të parë nuk duket se
pret një vogëlushe në bark
por pamja gjithmonë gënjen!
Nëse do të bazohemi nga
historiku i dy prindërve të rinj
lidhur me emrat që mund të
kenë në mendje, me siguri
që kryeqyteti tjetër që do të
jetë emri për bebin nr. 2 do
të ketë l idhje shumë të
veçantë me jetën e tyre dhe
kujtimet që i lidhin bashkë. I
pari, London ishte dhe vendi
ku lindi gjithçka dhe nisi dhe

Sa qejf! Bebi numër 2 vjen dhe ne kemi gjetur që tani disa opsione

Sara dhe Ledioni sërish prindër, me
siguri ky është emri i vogëlushit

Sa i ëmbël! London po përgatitet për t’u kujdesur për motrën ose vëllain
vogëlushe emri do të jetë
Paris, si kryeqytet i Francës.
Por në dyshim jemi edhe për
Italinë duke qenë se aty
kurorëzuan dashurinë dhe
pikërisht në Como, larg syve
kureshtarë të medias. Pra
opsioni i dytë mund të jetë
Roma. Por nëse është djalë
si i bëhet? Le të presim dhe
disa muaj dhe mbase
kryeqyteti del nga një detaj i
postuar nga Sara Hoxha.
Ndërkohë që përgatitjet janë
bërë tashmë nga vëllai i
madh që mesa duket është
përgatitur që tani për ardhjen
e motrës apo vëllait.
Vogëlushi ka nisur që tani
përgatitjet për t’u bërë vëllai i
madh dhe këtë na e ka
treguar Sara përmes një fo-
toje të këndshme në ‘Instas-
tory’. London shfaqet duke
shtyrë karrocën e tij në rrugë
dhe mami Sara thjesht nuk
ka rezistuar pa i bërë një ko-
ment të ëmbël: “Po praktiko-
hemi”! Të shohim ç’mrekulli
do të vijë në jetën e treshes
së bukur që tani po bëjnë me
plotë dashuri përgatitjet!

dashuria. Por me të dytin apo
dytën si mund të jetë?  Në një
intervistë të bërë së fundmi
në për një media rozë ajo
është shprehur se është një

mjeshtre ëmbëlsirash .”Në
një jetë tjetër do isha një
pastiçiere në një provincë të
Francës, një lloj Julia Child.
Me siguri jam rimishërimi i

saj,”, ka thënë Sara. Kështu
që ajo është e lidhur shumë
shpirtërisht me Francën, dhe
nuk na mbetet vetëm të men-
dojmë se, nëse do të jetë

Nëse nuk je e lidhur, “ke
gjetur të dashur”,
nëse ke të dashur, “do

të fejohesh, pastaj marto-
hesh”, ose “je në pritje të
ëmbël” ende pa u fejuar a
martuar, mjafton të kesh një
partner në krah. Këta tituj
janë të ngjashëm për pothuaj
çdo vajzë të showbiz-it jo
vetëm shqiptar, por edhe atij
ndërkombëtar. “Viktimë” e një
lajmi të rremë ishte së fundi
edhe Klea Huta, e cila ngac-
moi miqtë e saj virtualë me
një foto me tullumbace, pas
së cilës shkroi ‘energji pozi-
tive’. Menjëherë shpërthyen
lajmet dhe dyshimet se mod-
eratorja dhe këngëtarja kishte
diçka të re për të rrëfyer on-
line, por po e mbante edhe
pak kohë ‘mister’. E ftuar në
“Rudina” pasditen e sotme,

Klea dhe Elgiti do të bëhen prindër?
Moderatorja tregon si qëndron e vërteta

Klea vendosi ta sqaronte një
herë e mirë mesazhin e
kësaj fotoje, e cila ngriti
shumë dyshime. Sapo hyri
në studio, Rudina e ngacmoi
moderatoren për kilogramët
e tepërt, por Klea tha se
gjithçka është vetëm aq. Pasi
Rudina e pyeti edhe për të
vërtetën pas asaj fotoje,
Klea tha se nuk ka pasur fare
lidhje me një shtatzëni: “Ësh-
të një gjë krejtësisht tjetër

nga ajo që është komentu-
ar. Duke qenë se jemi
imazhe publike, duhet edhe
të jemi të kuruar në çdo
kohë. Kam bërë ca kërkime
dhe kam parë se si duhet të
jetë i kuruar imazhi në ‘Insta-
gram’… Kaq ishte” ,– tha
Klea me të qeshur. Pra, as-
gjë nuk kishte lidhje me lajmin
e shtatzënisë që është për-
folur ditët e fundit. Pas pyetjes
si i ka lexuar të tilla lajme të

nxitura nga hiçi, Klea tha:
“Më vjen pak keq, sepse
kur të ndodhë në të vërtetë,
ndoshta nuk do të marrë
vëmendjen e duhur…” “Ti
ndoshta nuk e di akoma…
Po e presim këtë lajm të
mirë” – ia ktheu Rudian me
të qeshur, por Klea ishte e
bindur: “Kur të ndodhë në
të vërtetë, do vij ta them
këtu…” – e mbylli Klea një
herë e mirë këtë bisedë.
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Njëra më e bukur se tjetra!
Gena prezanton 2 vajzat e tij
Mesa duket qenka e përhapur kudo! Baballarët me flokë të

gjatë kaçurrela kanë vajza bukuroshe. Si në rastin e Sabianit,
vajza e të cilit, Kejsi, një bionde me sytë bojëqielli, është

tashmë e njohur si një prej vajzave më tërheqëse në ‘Instagram’-in
shqiptar. Dje, Gena postoi në ‘Instagram’ një foto me dy vajzat e tij,
Helgën dhe Nasiolën dhe duhet thënë se janë të dyja shumë
simpatike. Fotoja ka shkaktuar menjëherë reagimin e ndjekësve, që
kanë vërshuar me komplimente për dy brunet. Domosdo, Gena është
një baba shumë krenar për të bijat, me të cilat poston foto herë pas
here. Në një intervistë për “Prive” para dy viteve, ai tregoi  se më e
vogla e pëlqen muzikën dhe dëshiron të bëhet këngëtare. Ato kanë
lindur gjatë martesës së tij të parë. Gena është aktualisht i martuar
me gruan e dytë, Lorin, prej 9 vitesh.

‘Nga një vajzë fshati në një
supermodele’, një rrëfim
frymëzues i Angela Martinit
Përveç fotove seksi që poston në ‘Instagram’, projekteve të

ndryshme në fushën e modelingut apo në fusha të tjera të
artit, Angela Martini, prej kohësh është e angazhuar edhe në

kauza të ndryshme sociale për t’u ardhur në ndihmë njerëzve në
nevojë. Ndonëse është komentuar mjaft për jetën luksoze, sidomos
pas lidhjes dhe martesës me miliarderin rumun Dragos Savulescu,
Angela nuk i ka lënë pas dore
projektet e saj, përkundrazi. Siç
mësohet së fundi, Angela shumë
shpejt do të botojë një libër që ka
përmbajtje jetën e saj. Ish- Miss
Universe Albania, siç ka deklaruar
vetë më herët, do të rrëfejë të
gjitha situatat e vështira që ka
kaluar në jetë dhe raportin e afërt
me të ëmën. Në këtë libër
autobiografik, modelja do të
ndalet sidomos te sfidat që ka
kaluar e ëma për të siguruar një
të ardhme më të mirë për familjen
e saj. Si u largua nga Shqipëria
komuniste për të rilindur si grua e
suksesshme në Zvicër, si ia doli
në një vend ku askush nuk e
njihte dhe nuk ofronte asnjë
ndihmë, si do t’i përballonte të
gjitha sfidat në emër të familjes. Libri, gjithashtu, do të fokusohet
edhe te karriera e modeles, si nisi pjesëmarrja nëpër kompeticionet
e bukurisë, vlerësimet dhe çmimet e fituara, coverat e revistave
prestigjioze e shumë të tjera. Pritet që Angela të ketë shumë histori
për të rrëfyer, suksese dhe dështime në rrugën e artit, por detajet
për të gjitha këto, do t’i gjeni në librin e saj.

Sërish në ekran! Rikthehet
emisioni i  Kiara Titos
Pas një mungese në ekran, Kiara Tito do të rikthehet në Tv Klan

me emisionin e suksesshëm “Doktor Platik”. Sezonin e kaluar ky
emision i tejkaloi pritshmëritë dhe u mirëprit nga publiku që në

puntatën e parë. Fakti që në qendër të tij ishin njerëz të thjeshtë, të
cilëve u jepej mundësia të ndryshonin pamjen e tyre, në mënyrë që të
ndiheshin më mirë me veten, e bëri këtë emision edhe më të dashur
për publikun. “Doktor Plastik” do të rikthehet në Tv Klan ditën e hënë, në
orën 21:00. Lajmin e ka bërë të ditur vetë Kiara, me anë të një postimi
në ‘Instagram’. “Të hënën, ora 21:00, rikthehet ‘Doktor Plastik’”, -ka
shkruar bukuroshja e ekranit.

Sa shumë lule! Vijon festa e
ditëlindjes për Nevina Shtyllën
Ditën e enjte, moderatorja bukuroshe Nevina Shtylla mbushi 25

vjeç dhe e festoi ditëlindjen me stafin e ‘E Diell’ dhe miqtë e saj
më të ngushtë. Edhe pse ditëlindja e saj kaloi, dhuratat duket se

ende nuk kanë mbaruar. Moderatorja ka publikuar një foto në ‘Instastory’
ku zbulon se ka marrë dhuratë 3 buqeta të mëdha me lule dhe
trëndafila. “Nuk mbaron derisa të them unë”, ka shkruar Nevina në foto.
Festa e mbrëmjes së enjtes ishte e mbushur me surpriza dhe dhurata
nga të ftuarit, ku nuk kanë munguar dhe fishekzjarrët, megjithatë duket
se ditëlindja e saj nuk do mbyllej me kaq. Momenti special i festës ishte
dhe dedikimi i vogëlushes Ana, ish-pjesëmarrëse e ‘The Voice Kids’ të
vitit të kaluar, e cila këndoi për moderatoren këngën ‘Perfect’.
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Mbase ka të drejtë?! Ja ç’është
dashuria për Ronela Hajatin
Këngëtarja e njohur, Ronela Hajati, ka qenë këtë javë e ftuar në

emisionin ‘Nd’rrimi i Natës’ me moderatorin Alaudin Hamiti, ku ka
folur për jetën e saj private dhe karrierën. E pyetur nëse është

një lidhje, Hajati e ka mohuar një gjë të tillë duke thënë se është ‘single’,
ndërsa për dashurinë shtoi se e konsideron më shumë si një luks se
sa një nevojë. “Dashuria për mendimin tim është luks. Një njeri që të
bën ditën më të bukur. Nëse dashuria është nevojë që të t’i mbushë
boshllëqet, ti ke komplekse me veten”,- u shpreh këngëtarja. Ndër të
tjera 29-vjeçarja tregoi dhe për emocionet e veçanta qe mori nga
publiku gjatë performancës së saj në ‘Colourday Festival’. Ajo shtoi se
mbështetjen më të madhe gjatë gjithë karrierës së saj e ka marrë nga
ndjekësit dhe adhuruesit e muzikës që ajo bën. Kujtojmë se projekti më
i fundit i Hajatit pritet të publikohet ditën e nesërme dhe siç ka bërë të
ditur vetë këngëtarja, do të jetë një bashkëpunim me reperin Don
Phenom.

Nuk ka të ndalur! Këngëtarja
shqiptare sjell këngën,
superhitin e verës me
Tiesto-n dhe Jonas Blue
Nuk e dimë a do të ndalet ndonjëherë me hitet e njëpasnjëshme

dhe vijon të na bëjë çdo ditë e më tepër krenarë! Tani që po vjen
sezoni i plazhit ishte koha e duhur ta identiikojmë këtë periudhë

me një këngë tipike verore, ndaj edhe Rita Ora ka sjellë një super
bashkëpunim. Bukuroshja shqiptare ka publikuar dje mbrëma këngën e
re “Ritual”, që e sjell në bashkëpunim me dy emra të mëdhenj, DJ Tiesto
dhe Jonas Blue. Për momentin kënga është vetëm në versionin audio,
por shumë shpejt pritet që të vijë edhe me një klip të ri. Rita madje ka
publikuar edhe disa foto të shkëputura nga klipi i ri që do të jetë fantastik
dhe do të përfshijë një performancë të paharrueshme të këngëtares.

Dhuroni gjak! Artan Lame me
stafin e Kadastrës i përgjigjen
ndihmës për fëmijët talasemikë
Shumë njerëz i janë përgjigjur thirrjes së ministres së

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu në
Kuvend, për të dhuruar gjak për fëmijët me talasemi dhe ata që kanë

nevojë. Në kuadër të nismës së Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes
Sociale kanë dhuruar gjak 26 deputetë të Kuvendit të Shqipërisë, por jo
vetëm. Nismës i është bashkuar dhe kreu i Kadastrës, Artan Lame së
bashku me stafin e tij. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale çeli
fushatën e dhurimit vullnetar të gjakut “Gjak i sigurtë për të gjithë”, në Ditën
Botërore të Talasemisë, 8 maj 2019,  për t’iu ardhur në ndihmë fëmijëve
talasemikë. “Viti i katërt! Në fillim mendova se do të kishte pak apo aspak
njerëz që do e përqafonin sot, meqë përkoi me Natën e Kadrit. Por tani që i
shoh shtretërit e mbushur, kuptoj se sa dashuri kanë këta njerëz përtej
shifrave të ftohta dhe hartave të ngatërruara nga historia. I falënderoj të
gjithë që nuk kursyen lëngun e tyre të jetës për ta ndarë me të tjera jetë që
nesër mund të mos zgjohen më!”, ka shkruar Lame.

Moderatorja e pranon pa turp:
Nuk më pëlqen një i dashur me
200 euro rrogë!
Ajo është një prej moderatoreve kosovare që e ka tërhequr vëmendjen
e publikut shqiptar, veç të tjerash, edhe për faktin që shpeshherë është

mjaft e
drejtpër-
drejtë.
Dhe e
tillë ishte
dhe
përgjigjja
që
Liberta
Spahiu
dha tek
Thumb,
kur u
pyet
nëse do
të donte
që
mash-
kulli në
krahun e
saj të
ishte i
pasur.
“Nuk
mund ta
them se
jam

materialiste”, është shprehur ajo, “por, gjithashtu, nuk mund të them që
kam qejf një të dashur me 200 euro rrogë”, shtoi Liberta, duke befasuar
me sinqeritetin.
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Sfida që i vjen qeverisë së
Kosovës nga territoret në veri

Nga Rigels Lenja*

(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)

... ishte aksioni i të mërkurës?
Forcat speciale të Kosovës, kryen
disa arrestime zyrtarësh, të cilët
kishin kryer shkelje detyre,
veçanërisht në futjen e mallrave
kontrabandë. Në çdo vend të botës,
është më se normale që një zyrtar
që thyen rregullat dhe ligjet finan-
ciare të vendit të tij, të arrestohet
dhe procedohet. Siç duket, ky ish-
te preteksi i gjithë aksionit që nga
mbarimi i luftës në vitin 1999, ku
Serbia u detyrua të tërhiqej si
humbëse nga Kosova. Por për herë
të parë, faktori ndërkombëtar, i
kërkoi një pale humbëse në luftë
dhe agresore, të bënte paqe si e
barabartë.

Çdokush në Beograd, e di që
Kosova nuk mund të merret
mbrapsht, kjo jo vetëm prej dis-
lokimit të trupave të NATO-s në
Kosovë por, edhe prej faktit që një
pjesë e konsiderueshme e popull-
sisë serbe është e lodhur nga kon-
fliktet që kanë zhvilluar në deka-
dat e fundit me vendet fqinje.

Ajo se çfarë realisht kërkon
Serbia, është rajoni i Kosovës së
Veriut. Kjo jo për faktin se aty ban-
ojnë një shumicë dërrmuese ser-
be, por për të përdorur pasurit
nëntokësore që mbart rajoni. Veç
të tjerash, Beogradi zyrtar e ka

përdorur shpesh problemin e Kos-
ovës, për të hequr nga vëmendja
problemet e brendshme. Dhe
njëkohësisht për të përparuar në
rrugën drejt BE. Duke përdorur,
kartën e një aleance me Rusinë.

Në realitet, operacioni i policisë
së Kosovës, kishte në thelb diçka
tjetër më të rëndësishme, donte të
tregonte se Prishtina, kontrollon

Opinioni i   Ditës

100% territorin e saj. E nuk do të
lejonte krijimin e një shteti bren-
da shtetit në Mitrovicë. Çudia ish-
te se Rusia reagoi ashpër, madje
edhe më ashpër se Beogradi për
operacionin, duke e quajtur
dhunim të konventave ndërko-
mbëtare. Kur është pikërisht Ru-
sia, e cila në të paktën dy raste, jo
vetëm ka shkelur haptas konven-

tat ndërkombëtare, por ka moti-
vuar dhe financuar pushtime të
territoreve të vendeve të saj fqinje
në rastin e Osetis së Jugut dhe
Abkazis në Gjerogji e Gadishullit
të Krimes dhe Ukrainës Perëndi-
more.

Vendosja e taksës 100% mbi
mallrat serbe nga qeveria e Prish-
tinës, çoi që kryetarët e komunave

Serbe, në veri të dorëhiqeshin. Pres-
idenca e Kosovës shpalli zgjedhje
të parakohshme në tri prej tyre,
duke miratuar hapur rrugë zëv-
endësimit të kryetarëve. Ndërko-
hë që serbët u shprehën se nuk do
të lejonin mbarëvajtjen normale të
zgjedhjeve vendore. Kësaj sfide të
brendshme, duket se qeveria e Ko-
sovës ju përgjigj me një operacion
policor që kishte si synim kryesor
të tregonte, se pjesa veriore është
nën juridiksionin e saj. Çudia tjetër
qëndron, se administrata në
largim e Brukselit zyrtar, kërkon
që zgjedhjet vendore shqiptare të
mbahen në 30 qershor, megjithëse
forcat më të mëdha opozitare e
kanë bojkotuar procesin. Në ras-
tin e Kosovës, ku është po e njëjta
situatë, zyrtarët e Brukselit shpre-
hen se palët duhet të gjejnë gjuhën
e përbashkët, për të patur zgjedhje.

Në çdo rrethanë të mos gjetjes
së një zgjidhje të konfliktit mes
Kosovës dhe Serbisë apo agravim-
it të saj, ka vetëm një fitues. Kjo
është Rusia, e cila ka një politikë
të qartë, të shmang me çdo kusht,
përfshirjen e vendeve të rajonit
nën mburojën e NATO-s apo BE-
së. Rusia e sheh këtë si të vetmen
mënyrë, që ajo të jetë aktive në një
rajon i cili dikur ka qenë nën in-
fluencat ruse.

*Rigels Lenja, studiues, pranë
Universitetit Ludwig Maximilian
në Mynih.
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Gjithkush do të jetë dakord me çdo gjë
që ju thoni sot, madje edhe ndonjë
bashkëpunëtor apo mik, i cili gjithmonë
pëlqen të luajë avokatin e djallit! Mos u
bëni shumë ambicioz për qëllimet tua-
ja. Shkoni për gjërat që mund të arrini.

DEMI

Dikush që qëndron pranë jush gjatë
kësaj kohe të çuditshme do të qëndrojë
pranë jush edhe në të ardhmen, pran-
daj largoni çdo dyshim që keni për të
sot. Në aspektin profesional, gjërat do
ju shkojnë me sukses.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Shqyrtoni sa energji po vendosni drejt
atyre projekteve që kanë rëndësi për
ju. Ju duhet të merreni me karrierën tuaj,
familjen dhe gjëra të tjera jetike, por gjith-
ashtu ju duhet të bëni vend në jetën tuaj
edhe për aspektin sentimental.

Keni një mendje shumë të mprehtë, por
edhe ju keni ditët tuaja të pushimit në
këtë aspekt. Përqendrohuni sot në detyra
më të thjeshta që kërkojnë më pak vë-
mendje në detaje. Aktivitetet sociale du-
het të shkojnë shumë mirë për ju.

Në një situatë të vështirë sot, të tjerët
mund të reagojnë në mënyrë emociona-
le. Do t'ju duhet të jeni ju, ai që do t'i qetë-
soni ata. Sot mund të mësoni shumë gjëra
interesante rreth një personi që keni men-
duar se e njihni mirë.

A ndiheni sikur jeni duke u shtyrë apo duke u
tërhequr nga dikush që është shumë i rëndë-
sishëm për ju? Kjo çështje e marrëdhënies suaj
duhet të trajtohet me kujdes nga ju. Çdokush që ju
shtyn të merrni një vendim për të cilin nuk jeni gati
nuk është personi i duhur në jetën tuaj.

Fitimi i një betejë nuk është aq e
rëndësishme krahasuar me për-
pjekjen. Nxiteni veten sepse ju nuk
duhet vetëm të provoni veten, por
edhe të vazhdoni të bëni atë që
është e drejtë për ju.

Tani ndjeheni të mbyllur nga bota, që
do të thotë se i gjithë kreativiteti juaj do
të jetë i fshehur nga të tjerët. Nëse
doni të jeni vetëm, ashtu qoftë. Por
nëse jeni duke pritur që dikush t'ju ndi-
hmojë të dilni në botë, po humbni kohë.

Përgjigjet janë të lehta për ju sot, pjesërisht
për shkak se po dëgjoni të tjerët më shumë
nga zakonisht. Duke i kushtuar vëmendje
asaj që po ndodh rreth jush ju jo vetëm ju
argëton, por ju furnizon me mësime të rëndë-
sishme që mund të aplikoni për jetën tuaj.

Ndonjëherë, nuk është krejtësisht
e qartë kur ke bërë përparim në një
marrëdhënie. Personi tjetër nuk jep
nota, kështu që mund të jetë e vësh-
t irë të thuash, nëse jeni bërë të
rëndësishëm për ta apo jo.

Kur dikush që është afër jush kërkon të
bëni diçka që duket se i komprometon
vlerat tuaja, mendoni dy herë. Çfarë
duhet të bëni vërtet është të rivlerësoni
pse ky person është në jetën tuaj!

Nëse jeni të vetëdi jshëm për këtë
ose jo, karr iera juaj po kalon një
transformim interesant tani. Për t ' i
kuptuar këto ndryshime, bisedoni
me një ose dy bashkëpunëtorë të
ngushtë.

Pse jo një zv/kryeministër
 për integrimin?
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Nga Fatos Çoçoli

... e shteteve anëtare të BE-së,
për nisjen e bisedimeve me Sh-
qipërinë dhe me Maqedoninë e Ver-
iut. Kjo përbën pa dyshim një mo-
ment të rëndësishëm për nisjen e
këtyre bisedimeve. Bullgaria i nisi
në vitin 2002 dhe i përfundoi pesë
vjet më vonë në vitin 2007. Gjatë
këtyre 6 vjetëve, mesatarja e të
ardhurave të qytetarëve bullgarë
u ngjit nga 31 për qind të mesa-
tares së të ardhurave të qytetarëve
të Europës së Bashkuar në 43 për
qind të tyre. Kjo, në saje të shtimit
të jashtëzakonshëm të investimeve
të huaja(sidomos nga Gjermania),
për shkak të klimës së besimit të
krijuar nga hapja e bisedimeve për
anëtarësim. Kjo urojmë të na
ndodhë edhe neve si shtet dhe
ekonomi. Ja përse është kaq
shumë i rëndësishëm për ne ky
moment. Momenti i çeljes së bised-
imeve të kujton atë të anëtarësim-
it të vendit tonë në NATO 10 vite
më parë. Edhe atëherë ai përkoi me
konfirmimin e dy projekteve që
këto vite kanë mbajtur në këmbë
investimet e huaja të drejtpërdrej-
ta tek ne, Gazsjellësi TAP dhe dy
hidrocentralet mbi lumin Devoll.
Vetëm pasi Shqipëria u bë vend
anëtar i NATO-s, investuesit e huaj
strategjikë i dhanë dritë jeshile
nisjes së këtyre dy mega-projek-
teve. Të gjithë duhet të shpresojmë
fort që, në mos në fund të këtij
muaji, Këshilli i Evropës, për sh-
kak të kohës reale që u duhet të 28
parlamenteve që të shqyrtojnë re-
komandimin e Komisionit Evropi-
an, të paktën në shtator ose tetor
të këtij viti të miratojnë nisjen e
bisedimeve me Shqipërinë. Kjo sh-
tyrje e dhënies së vendimit nuk ka
të bëjë fare me situatën tonë të
brendshme politike, pse notën kal-
uese për përparimin në integrim
të vendit tonë e dha ai institucioni
që e ka për detyrë ta japë në pro-
cesin e integrimit, qeveria e
Evropës së Bashkuar, Komisioni
Evropian. Tani duhet menduar se
si të ndikojmë sadopak në ven-
dimet pozitive të 28 parlamenteve
të 28 vendeve anëtarë të Bashkim-
it Evropian gjatë këtyre 3-4
muajve(qershor-shtator 2019).
Janë dy veprime shumë të thjesh-
ta, që nuk na kushtojnë aspak. E
para është një precedent(rast i ng-
jashëm) që na e jep Kroacia në për-
pjekjet e saj aq të suksesshme për
t'u anëtarësuar në BE në vitet 2008-
2013. Ky vend ballkanik jo vetëm
krijoi një grup të madh nëpunësish
që i trajnoi me durim dhe gjatë në
vendet e Bashkimit Europian, por
edhe caktoi një pozicion të lartë në
qeveri, vetëm për t'u marrë me pro-
cesin e menaxhimit të bisedimeve
të anëtarësimit. Ky pozicion ishte
ai i zv/kryeministrit, të cilin e
emëroi edhe koordinatorin ko-
mbëtar të integrimit të Kroacisë.
Nuk kemi mundësi ne për një

lëvizje të tillë? Nuk mundet qever-
ia jonë të caktojë një figurë njohëse
të mirë të Bashkimit Europian, të
politikave dhe të strukturave të tij
si zv/kryeministër të integrimit?
Që të mbajë përgjegjëse të gjitha
strukturat tona publike për dhënie
informacioni dhe të mos katandis-
en drejtuesit dhe ekspertët e min-
istrisë për Europën në lypës për të
marrë të dhëna? Integrimi dhe
bindja e 28 parlamenteve dhe gjatë
gjithë kohës e gjithë atyre struk-
turave të Brukselit për seriozite-
tin e angazhimit tonë për të hyrë
me këmbën e mbarë në familjen e
madhe evropiane kërkon një
vëllim të jashtëzakonshëm stu-
dimesh, raportesh dhe analizash.
Kroacia harxhoi qimet e kokës dhe
angazhoi 2 mijë e tetëqind ekspertë
të mirëtrajnuar në Perëndim, sido-
mos në vendet e Bashkimit Evro-
pian. Këtu tek ne punojnë apo jo

me kohë të plotë 50 punonjës të
administratës sonë për inte-
grimin! Dhe jo që të gjithë të
mirëtrajnuar dhe njohës në deta-
je të strukturave evropiane dhe
çështjeve integruese. Asgjë nuk
na kushton ta caktojmë një zv/
kryeministër të tillë sa më shpejt
që të jetë e mundur, ndoshta dhe
brenda pak ditëve. Ndërkohë që
përfitimet në seriozitetin dhe vull-
netin e angazhimit tonë me këtë
lëvizje, do t'i kishim të dukshme.
Lëvizja e dytë mund të duket mis-
ion i pamundur, por është e domos-
doshme. Vende si Çekia, Sllovakia
dhe madje edhe Polonia, gjatë pro-
cesit të tyre të integrimit(vitet
1998-2004) miratuan në parlamen-
tet përkatëse Rezolutë dhe një
Pakt Kombëtar për integrimin, ku
të gjitha partitë parlamentare u zo-
tuan ta mbështesin pa asnjë
rezervë këtë proces. Kështu gati u

shenjtërua ky proces që u tregua
jetik për zhvillimin e këtyre
vendeve dhe është jetik edhe për
zhvillimin tonë. Nuk i kushton
asgjë qeverisë së sotme, të lëvizë
me anëtarët e saj të Kuvendit për
të prodhuar një rezolutë në mbësh-
tetje të integrimit, që, përse jo
mund të marrë edhe emrin e një
oferte për Pakt Kombëtar për këtë
proces madhor. Edhe pse në Kuv-
end tani kemi një opozitë surrogat,
në Pakt mund të thirret opozita e
vërtetë që qëndron në rrugë. Nuk
ka shumë rëndësi si do të
kundërveprojë ajo. Dora e nderur
për bashkëpunim për integrimin
nuk i bën thjesht nder pozitës së
sotme. Ajo është detyrë dhe
përgjegjësi e madhe e saj. Deri tani
kjo pozitë nuk është bërë e gjallë
dhe ka bërë gabim të madh. Duhet
menjëherë të shkundët dhe të fitojë
kohën e humbur.
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GRUPI KUQEZI

Debutimi i Rejas, humbet
tre futbollistë para Islandës

Edi Reja është i detyruar
që në debutimin e tij në

stolin kuqezi të bëjë pa tre
lojtarë. Egzon Binaku është
dëmtuar në ekipin e tij
Norçeping në ligën suedeze
dhe në këto kushte e ka të
pamundur të bashkohet me
kuqezinjtë. Po ashtu, mes-

fushori Ledian Memushaj i
grumbulluar me përfaqësue-
sen ka shfaqur probleme fiz-
ike, duke e bërë të pamundur
rikuperimin në kohë për dy
përballjet. Një tjetër futbol-
list që do të mungojë është
edhe Marash Kumbulla, i cili
për shkak të angazhimit me

klubin e tij, Hellas Verona
në Itali do të bashkohet me
U-21 në datë 3 qershor për
transfertën e Turqisë. Ndry-
she nga sa ka ndodhur në të
kaluarën, Edi Reja nuk ka
preferuar t'i zëvendësojë
këta tre lojtarë me futbol-
listë të tjerë.

Edi Reja është basti i
radhës i Armand
Dukës, një trajner ek-

spert, i cili menjëherë mori
nën kontroll përfaqësuesen,
ku me shumë dashuri e qetë-
si i rikthehu Kombëtares atë
që Kristian Panuçi e zhduku
me autoritetin e tij, har-
moninë brenda ekipit.
Tekniku italian në një inter-
vistë për "Corriere dello
Sport", kthehet pas në kohë
duke treguar arsyet pse pra-
noi festës e Dukës, por edhe
të Edi Ramës, i cili me sa
duket ka pasur një ndikim
të madh në këtë vendim të
italianit.

Si ju bindi Shqipëria?Si ju bindi Shqipëria?Si ju bindi Shqipëria?Si ju bindi Shqipëria?Si ju bindi Shqipëria?
Presidenti Duka më tele-

fonoi dhe më pyeti për plane,
duke më thënë se isha i
nevojshëm nëse do të isha i
lirë. Biseduam për këtë dhe
pashë ndeshjen me Turqinë.
Unë shkova rastësisht, më
duhej të shkruaja disa
raporte në lidhje me futbol-
listët që po ndiqeshin nga
Napoli dhe Atalanta. Më tele-
fonoi gjithashtu edhe
kryeministri Edi Rama. E
takova atë në hotelin tim
pranë "Ponte Milvio"-s, ai
erdhi për të parë Lacion, ësh-
të tifoz i madh i Juventusit.
Më kishte thirrur që të më
bindte.

Çfarë ju kërkuan?Çfarë ju kërkuan?Çfarë ju kërkuan?Çfarë ju kërkuan?Çfarë ju kërkuan?
Të bëja mirë, të provojmë

kualifikimin për në "Euro
2020". Përjashto Francën,
mendoj se mund të jemi
konkurrues më të gjithë, përf-
shi këtu edhe Turqinë. Do të
provojmë gjithçka, respekt
për të gjithë, frikë askënd.
Kam folur me lojtarët, janë
të vetëdijshëm. Më duket se
ka hormoni. Kur zbresin në
fushë, janë krenarë. E ndje-
jnë Kombëtaren që përfaqë-
sojnë, disa herë janë aq
shumë të karikuar sa duket
sikur do dalin nga binarët,
edhe në stërvitje.

Çfarë u ka premtuar RejaÇfarë u ka premtuar RejaÇfarë u ka premtuar RejaÇfarë u ka premtuar RejaÇfarë u ka premtuar Reja
tifozëve dhe shqiptarëve?tifozëve dhe shqiptarëve?tifozëve dhe shqiptarëve?tifozëve dhe shqiptarëve?tifozëve dhe shqiptarëve?

Impenjim total, shpirt
sakrifice dhe shumë vuajtje.
Besoj shumë te grupi. Ka cilë-
si, nëse arrijmë të nxjerrim
100%, besoj se do të marrim
kënaqësi. Europa është një
ëndërr, por nëse dëshirojmë
që ëndrrat të bëhen realitet
duhet të besojmë. Vetëm një

gjë e pengon të realizohet,
frika, nuk duhet të kemi dy-
shime.

A po ju ndihmon Tare?A po ju ndihmon Tare?A po ju ndihmon Tare?A po ju ndihmon Tare?A po ju ndihmon Tare?
Po, sigurisht. Ma ka ndi-

TRAJNERI

Klop: Kam
humbur 9
finale, por
tani është

ndryshe

Jurgen Klop, në vigjile
të finales së Champi-

onsit mes Liverpulit dhe
Totenhemit është i qetë
dhe në konferencën për
shtyp nuk shpërqendro-
het.  "Do të jetë një
ndeshje plot intensitet.
Vështirë të thuash se
cili është favoriti. Kemi
fituar dy herë ndaj tyre
në kampionat me rezul-
tatin 2-1.  Do të më
pëlqente të bënim atë
paraqitje si ndaj Barce-
lonës. Totenhemi është
i fortë dhe ka cilësi. Do
të ndikojë disi klima,
sepse do të jetë vapë. Do
të luajmë në stadiumin
më të bukur të botës".
Klop flet dhe për finalet
e tij të humbura. "Nga
viti i kaluar kam më-
suar se edhe një akroba-
ci nga 18 metra mund të
jetë një gol. Në finalet e
humbura kam pasur
kundërshtarë të ndry-
shëm dhe situata të
ndryshme. Nëse do ta
dija arsyen se përse kam
humbur gjashtë finale,
të gjithë duhet të
shqetësohen".

Intervista për "Corriere Dello Sport", trajneri kuqezi rrëfen se ka ndihmën e Igli Tares

Reja: Më bindi Edi Rama
për të marrë Shqipërinë

Italiani tregon prapaskenat akordit me FSHF-në
Këshilla për

Sarrin
Reja flet dhe

për mikun e tij,
Mauricio

Sarrin, të cilit i
jep një

këshillë. "Do të
ishte më mirë
që të punonte
me lojtarë të
rinj sesa te
Juventusi".

MILIONE

hmuar shumë, kemi folur
për lojtarët, kemi lëvizur
nëpër Europë për t'i parë.
Igli ka më shumë njohuri, i
mora parasysh vlerësimet e

tij. Më duhet ta falënderoj,
më ka dhënë një dorë që të
vija te Shqipëria, ka thënë
fjalë të mira për mua në fed-
eratë dhe tek Edi Rama.

Vetëm një peng kam nga
Lavio. U largova në vitin
2012 pasi kisha bërë një punë
të mirë, duke ia shtruar tav-
olinën Petkoviç.

"Arena Kombëtare"

Dervishaj: Stadiumi do të jetë gati në
shtator, kostoja ka shkuar 70 mln euro
Kryetari i Komisionit

të Infrastrukturës në
FSHF, si dhe anëtari i Ko-
mitetit Ekzekutiv, Arben
Dervishi, foli për "RTSH
Sport" në lidhje me të
gjitha detajet e stadiumit
"Arena Kombëtare". "Ësh-
të bërë goxha punë, për
pak kohë. Fasadën e ho-
qëm gur më gurë dhe më
pas e endosëm brenda
këtij stadiumi, siç ishte. E
kemi montuar në një
mbikëqyrje të rreptë. Do
ketë edhe një muze, i
hapur për tifozët. Gjithç-

ka nis te projekti, që ka një
miks gjërash. Për hapësirën
që kishim në dispozicion,
nuk shkonim dot më shumë
se 22 mijë vende. Bazamenti
i tokës ishte më i dobët dhe
zbritëm një kat më poshtë,
gjë që kërkoi më shumë
kohë. Stolat do të jenë të
kuq, një zgjedhje e arkitek-
tit. Jemi munduar të plotë-
sojmë edhe kushtet nga
UEFA, për transmetimin në
TV. Ka hyrje emergjence për
zjarrfikëset, si dhe ambu-
lancat. Autobusët do të fu-
ten brenda stadiumit, ka një

hapësirë për ta. Ndërkohë,
ekipet do të kenë një hyrje
në dispozicion. Janë
dhomat e zhveshjeve për
ekipet, për arbitrat, dhoma
anti-doping, zona për
gazetarët, që mban rreth 100
gazetarë. Vendi për zyr-
tarët e UEFA-s. Sallë për
arbitre femra, si edhe vendi
për të bërë analiza. Ka edhe
dhoma masazhi, vend për
nxehjen, sallë force. Mo-
mentalisht, ka përfunduar
dranazhimi pjesë për pjesë,
tani nuk ka më ujë në sipër-
faqe. Stadiumi do të jetë i

mbyllur dhe jehona akoma
më e madhe. Kostoja finale
ende nuk dihet. Ne japim
vetëm 10 milionë euro, si
edhe truallin. Pjesën tjetër

e jep firma që po e bën me
koncesion. Për aq sa di unë,
ka shkuar rreth 70 milionë
euro. Sipas nesh, stadiumi
mund të jetë gati në shtator".
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Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave
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Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Lama i Tibetit.
5. Janë vendet e lira
11. Martin i Jack London.
13. Comaneci e famshme e gjimanstikës.
15. Ekstreme në sirtar.
16. Janë princër arabë.
17. Një treshe në skenë.
19. Një provë inteligjence.
21. Gjysmë tatimi.
23. Gjysmë eolike.
24. Ekstreme në studim.
25. Bëjnë stil të lirë
28. Ndal në kufij
29. Kaluar në krye.
30. Një tragjedi... e Dreiser.
33. Grier aktore.
34. Dashi kur mungon ai
36. Eshtë zanore në filma
38. Kufizohet në kufij

HORIZONTAL
1. E famshmja Curie
5. Më e mira është rekord.
9. Inicialet e Kurosawa-s.
11. Eshtë edhe ai i mendimeve.
12. Një mund të jetë zemërkau
13. Eshtë dollapi.
14. Gjysmë mimoze.
15. Fillojnë sefte.
16. Ishte shkollë e Aristotelit.
20. Ndodh në kufij.
22. Bëhen me ambalazh.
23. Janë idhnakë.
25. Fillojnë titujt.
26. Do të bëhen pemë.
27. Ashtu si jeton heremiti.
29. Eshtë dhomë e lartë.

Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9

39. Ente Civile Europiane.
40. Janë galeri në rrugë.
41. Ramazzotti këngëtar
42. Mbyllin një tender.
43. Agjenci Formacioni Tiranë.
44. Eshtë pjesë e borxhit që paguhet.
46. Gjysmë kandil
48. Jessica Parker aktore.
49. Inicialet e Presley.
50. Nuk shuhej dot nga Tantali.
51. Janë thëniet e njerëzve të famshëm.
52. Qendër fitimi

VERTIKAL
1. Eshtë halli.
2. Fillon me rruga...
3. Kastile janë në fund
4. Janë në skaje
6. Eshtë vendi aderues

7. Ka kryeqytet Doha.
8. Incialet e Daudet.
9. Ndërmarrje Industriale Tiranë.
10. Igli te Lazio.
12. Janë zjarrvënës.
14. Flanders e Defoe.
18. Shkroi Rinoceronti.
20. Ekstreme në slam.
22. Janë trille.
25. Qytet italian.
26. Jepen për hartim.
27. Fillojë takimet.
29. Kufizojnë kënde.
31. Janë vendet e para.
32. Një greminë.
35. Eshtë llogarin që qërohet.
36. Ndiqen me ilaçe.
37. Massari aktore italiane.
38. Eshtë melodramë.
40. Një thirrje e dëshiruar nga maja e direkut.
41. Kush ka... fërgëllon.
44. Një i fundit mbi të gjithë.
45. Një pjesë e satelitëve.
47. Në krye të njerëzve.
48. Sikur janë në krye.
49. Inicialet e Taylor që qe aktore..

- Interesi që më ngjall një
gjë, më bën ta ndjek aq
gjatë saqë përfundoj duke
mbërritur në fund të saj dhe
vë re se ajo nuk ia vlente
mundimin që i kushtova.

- Sa qetësi do të
mbretëronte sikur njerëzit të
thonin vetëm atë që dinë.

- Njeriu duhet të ndalet para
se t'i ketë thënë të gjitha. Të
shumtët i kanë thënë të
gjitha, para se t'ia fillonin.

ZBAVITJE

të të marrin seriozisht.

- Kam qenë egoist në tërë jetën time,
por vetëm në praktikë, kjo nuk ishte
çështje parimi.

- Njerëzit janë duke luftuar më shumë për
interesat e tyre se sa të drejtat e tyre.

- E drejta për të thënë mendimin tënd,
nuk nënkupton automatikisht të drejtën

30. Janë spanjolët dhe portugezët.
32. Ishte filozofi që preu damarët.

34. Janë gjuhë...veshi.
35. Musketierët e Dumas.
36. Lila këngëtare.
37. Kufizojnë takimet.
38. Ullmann aktore.
39. Mbledh baskët separatistë.
40. Fillojnë kapjen.
41. Inicialet e Delon.
43. Lumi i Bernës.
44. Eshtë numri të parit.
45. Një thirrje me emra.

VERTIKAL
1. Farrow aktore.
2. Me Romeo në makinë.
3. Rolet pa zë.
4. Kufij itinerari.
5. Ai ekzekutiv u bë bashki.
6. Në mes të dhomës.
7. Një tabu islamike
8. Mbyllin fushatat.
10. Janë festime

11. Lehar kompozitor.
12. Janë shtyllat për vela
14. Ata të Ferrari-t qëndrojnë në box.
16. Duhen fituar me djersë.
17. Piktura pa kura.
18. Janë dokumente partie.
19. Në fund të vitit.
21. Farkëtoi armët e Akilit.
22. Një është për kërcim.
24. Athinaja e romakëve.
25. Janë kapriçiot.
27. Një tis mjegulle.
28. Kërcimi i Fred Astaire.
31. Edwards regjisor.
33. Parker regjisor.
38. Luan në kufij
39. Inicialet e Rohmer.
42. Fillojnë detyrën.
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L D S H A K L E D

E M O N T E L L A I

P S U G O R D O N P Y M

E M E P A R M E N I D I

R O T A R E B E L D

S U O M I E T A A P A

E L I O T S I R A N

T I L F K A L E N D A

N E A R S E N H I R I

A S A A A T L I K U D

R R R E T H S O U R A

T O A L I N O T A I T

E P O S M P L

R E T E V A R I A N T

E L I T E N I S T E T

N E K A P I T U L L I

D M I U R A S E S

E A P L L A K U T O T

E K A M A T E T I N O

A S E N T T K P

V A R T I I R A N I

A L T E M I L E D

R O J E T K E N D E T

I N E S P A I N R I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12

13 14 15

16 17 18 19

20 21 22

23 24 25

26 27 28

29 30 31

32 33 34

35 35 36 37

38 39 40 41 42

43 44 45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18

19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

29 30 31

32 33 34 35

36 37 38 39

40 41

42 43 44 45

56 47 48 49

50 51 52

 4 6 6 8 3 6 10 10 4 16 3 2

10 3 9 5 7 4 8 6 12 4

4 4 19 4 11 1 2 3 18 5 2 

18 11 5 6 5 13 5 9 4 7 3 2

5 12 3 2 5 6 3 2 9 5 5

6 4 2 4 17 4 1 5

5 2 3 3 7 2 5 16 4 6 1

13 3 12 3 2 3 4 2 5 13 5 6

2 13 16 2 3 E 5 12 3 2 5

17 12 4 1 12 7M 6 5 2 13

5 4 7 4 8 4 I 1 12 5 6 4 2

9 13 8 2 2 17 6 R 4 8 2 3 2
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